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І.  Загальні положення 
 
        Програма сприяння залученню інвестицій в економіку Шепетівської міської 

територіальної громади на 2021-2025 роки (далі - Програма) визначає мету, цілі, основні 

завдання та пріоритетні напрямки залучення інвестицій на середньострокову перспективу 

розвитку для сталого економічного зростання та підвищення рівня життя населення. 

 

Програма розроблена з урахуванням основних засад Законів України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, “Про інвестиційну діяльність”, “Про режим іноземного 

інвестування”, "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні”, "Про режим 

іноземного інвестування”, "Про захист іноземних інвестицій в Україні” та інших 

нормативно-законодавчих актів, які визначають норми інвестиційної діяльності на 

території України. 

 

Основні завдання Програми – зростання обсягів інвестування, ефективне 

використання наявного потенціалу та підвищення рівня привабливості міста, збільшення 

обсягів вітчизняних та іноземних капітальних вкладень у місто. Розроблена Програма 

проводить аналіз стану та основних тенденцій розвитку інвестиційної діяльності, 

окреслює цілі і завдання, та визначення пріоритетних напрямків інвестиційного розвитку 

міста.  

 

Програми передбачає конструктивну співпрацю  органів місцевого самоврядування з 

суб’єктами господарювання міста, спільну роботу над розробленням інвестиційних 

пропозицій та обговоренням перспектив подальшого розвитку  нашого міста. 

 

Замовник Програми:  Шепетівська міська рада  

 

Розробник Програми: Управління економіки, підприємництва та підтримки інвестицій  

 

Виконавці Програми: Структурні підрозділи Шепетівської міської ради її  

виконавчого   комітету 

                   Залучені підприємства, організації та установи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІІ. Стан інвестиційної  та зовнішньоекономічної діяльності  міста 
Спроможність будь-якого міста залучати зовнішні інвестиції визначається багатьма 

чинниками, серед яких: стан технічної інфраструктури, доступність виробничих 

приміщень і добре підготовлених ділянок для нової забудови, наявність кваліфікованої 

робочої сили, бізнес-клімат міста і його імідж, обсяг та якість послуг, що надаються  в 

ньому.  

Безпосередній  вплив на здатність влити новий капітал в місцеву економіку має 

також те, наскільки успішною є поточна стратегія маркетингу та промоції  міста. 

Розроблено інвестиційний паспорт, основна ідея якого полягає в тому, щоб 

представити весь набір інформації про інвестиційний клімат в місті та його перспективи.  

Підготовлено промо-ролик про економічний потенціал м. Шепетівка.  

На офіційному сайті міста працює  рубрика «Інформація інвестору завданням якої є 

інформування  і ознайомлення з  нормативно–правовими, аналітичними та промоційними  

матеріалами, щодо потенційних   можливостей вигідного інвестування та ведення бізнесу 

в місті Шепетівка.   

Для ознайомлення міжнародних бізнес асоціацій та залучення інвесторів, 

презентаційні матеріали по інвестиційним пропозиціям підприємств міста неодноразово 

надсилались до обласної державної адміністрації та державним установам з питань 

сприяння залученню інвестицій.  Підприємствам та організаціям міста також постійно 

доводиться інформація про проведення різноманітних виставок, ярмарок, форумів, 

зустрічей, що мають на меті залучення інвестиційних ресурсів. Ті, в свою чергу, по мірі 

можливостей, приймають участь у заходах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Динаміка капітальних інвестицій по м. Шепетівка в розрізі років 
 

Головним джерелом фінансування капінвестицій залишаються власні кошти 

підприємств та організацій — 82% загального обсягу. Обсяг інвестицій освоєних 

підприємствами та організаціями міста у 2019 році, склав 85652 тис. грн (рис.2).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 – Капітальні інвестиції за джерелами фінансування по м. Шепетівка в 2019 
році 

 

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій  на 31 грудня 2019 року  склав 1365,0 

тис. дол. США., що становить 113,6 % до відповідного періоду минулого року. У 

розрахунку на одну особу населення – 33,1 дол. США. В економіку міста було залучено 

іноземний капітал з Німеччини (ТОВ «АЗТЕХ-Україна»), Швеції (TOB «Українське - 

Шведське СП БОС БЕРРІЄС ЛТД»),  Іспанії (TOB «Промислові товари Проінса», ТОВ «Форнаю 

компані»). 

Кошти іноземних інвесторів  спрямовані  у виробництво харчових продуктів, 

оптову та роздрібну торгівлю.  Отже, вбачається  схильність  вкладати гроші у галузі з 

порівняно високою рентабельністю та швидким обігом капіталу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3 - Динаміка  іноземних інвестицій в економіку міста , тис. дол. США 
          



Рівень інвестиційної активності перебуває у безпосередній залежності від стану 

економіки в державі, функціонування фінансово-кредитної системи, прибуткової 

діяльності підприємств, дохідної політики бюджетів усіх рівнів та доходів населення. 

         Нарощується експортний потенціал підприємств міста, розвиваються зв’язки з 

країнами як ближнього так і далекого зарубіжжя, такими як Молдова, Грузія, Німеччина, 

Іспанія, Франція, Азербайджан, Латвія, Угорщина.  

Обсяг експорту за 2019 рік становив 11298,4 тис. дол. США, що складає 60,5% до  

відповідного періоду  минулого року. 5 промислових підприємств постачають свою 

продукцію на експорт. За  2019 рік обсяг експорту цих підприємств  склав  42 млн. грн. 

Найбільшим експортером  серед промислових підприємств є ПрАТ «Шепетівський 

цукровий комбінат. 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4 - Динаміка  експорту товарів тис. дол. США 
 

Обсяг імпорту за 2019 рік складає 3186,0 тис. дол. США, що становить 114,7 % до 

відповідного періоду минулого року. Зовнішньоторговельний баланс має позитивне 

сальдо у 8112,4 тис. дол. США. 

 

Рис.5 - Динаміка  імпорту товарів тис. дол.. США 
 



З метою формування привабливого інвестиційного клімату та розвитку бізнес 

середовища на території міста було визначено перелік інвестиційно-привабливих 

земельних ділянок.  20.11.2019 та 16.01.2020 відбулися земельні торги, де загалом було 

продано 10 земельних ділянок. Торги проведені у формі аукціону з метою залучення до 

міського бюджету більшої суми коштів. Аукціон провела спеціалізована із відповідними 

ліцензіями ПП «Фірма «СОМГІЗ» місто Львів. 

За результатами аукціону вдалося продати земельні ділянки за 4819,2 тис. гривень. 

Отримані на аукціоні кошти у 2020 році будуть спрямовані на капітальні видатки міського 

бюджету —  проведення будівництва та ремонтних робіт 

Актуальними для майбутніх інвесторів є ділянки за адресами: вул. Промислова, 3, 

площею 4,6161 га; вул. Митрополита Шептицького, 110, площею 0,5 га; вул. Митрополита 

Шептицького, 63-Б, площею 0,12 га; Старокостянтинівське шосе, 40-А, площею 0,9 га; 

вул. Судилківська, 118-В, площею 0,3617 га; вул. Судилківська, 179-Б, площею 0,152 га; 

вул. Судилківська, 181-Б, площею 0,5 га; вул. Судилківська, 92, площею 0,44 га;             

вул. Судилківська, 92-Л, площею 0,3 га; вул. Судилківська, 92, площею 0,1 га. 

В місті надається всебічна підтримка інвесторам в реалізації інвестиційних проектів 

та програм, проводиться постійний моніторинг та їх супровід.  

Відбувається впровадження енергозберігаючих проектів. Протягом 2019 року  

підприємство ТОВ «Сонячна енергія Хмельниччини» на земельній ділянці площею 20 га 

збудувало сонячну електростанцію по вул. Судилківська, 189-А. Встановлена потужність 

станції 9990 кВт, а орієнтовна кількість працюючих 8 чоловік.  

Також підприємство ТОВ «СМАРТ ЕКО ЕНЕРДЖІ» завершило будівництво 

сонячної електростанції на земельній ділянці 10,5 га по вул. Валерія Числюка, 2. 

Встановлена потужність електростанції на рівні 5300 кВт. Загальна кількість працюючих 

планується 5 чоловік. 

В комунальній сфері інвестиційна політика буде спрямована на впровадження 

енергозберігаючих технологій через залучення коштів на умовах співфінансування з 

державного та місцевих бюджетів.  

          З метою подальшого розвитку будівельної діяльності необхідно підтримувати 

сприятливий інвестиційний клімат, впроваджувати додаткові механізми залучення коштів 

у будівництво, зокрема житлове. Залучення інвестицій, в тому числі коштів державного 

бюджету, є передумовою збільшення обсягів будівництва об’єктів соціальної сфери, з 

використанням будівельних матеріалів вітчизняного виробництва, що сприятиме не тільки 

зайнятості населення, надходженню до бюджетів усіх рівнів, а також позитивно 

впливатиме на розвиток місцевої будівельної галузі.  

 
Місто має конкурентні переваги для залучення  іноземних інвестицій: 

 Важливий транспортний вузол 

 Вигідне географічне розташування (перетин автошляхів) 

 Історично привабливе місто 

 Традиційно існуючий потенціал якісної робочої сили 

 Наявність потенційних можливостей для збільшення постачання енергоресурсами 

(за 30 км знаходиться ХАЕС)  

 Багаті природні ресурси в околицях міста (ліс, мінеральні води, граніти, графіт, 

будівельні матеріали) 

 Значні розвідані запаси питної води; 

 Наявність у місті підприємств з іноземними інвестиціями (галузі - виробництво 

харчових продуктів; оптова й роздрібна торгівля );  

 Наявність середніх спеціальних учбових закладів для підготовки кадрів робітничих 

професій, а також відділень вищих навчальних закладів для підготовки спеціалістів 

у сфері бухгалтерського обліку, фінансів, правознавства, менеджменту; 

 наявність оригінального архітектурного ансамблю – Музею пропаганди, занесеного 

до міжнародного каталогу “Музеї світу” 



                                     ІІІ. Мета, цілі, завдання Програми 
Мета Програми:  

Підвищення рівня інвестиційної привабливості іміджу громади, покращення її 

інвестиційного клімату, максимального використання фактичних та потенційних ресурсів 

для досягнення суттєвого збільшення обсягів залучених інвестицій в економіку громади 

для забезпечення сталого економічного зростання, та створення нових кваліфікованих 

робочих місць та розвиненої інфраструктури.       

 

Цілі  Програми: 
 створення сприятливого інвестиційного клімату в Шепетівській міській 

територіальній громаді; 

 забезпечення поінформованості потенційних інвесторів про інвестиційні 

можливості  та умови здійснення інвестиційної діяльності в громаді; 

 сприяння сприяння розвитку виробничої та зовнішньоекономічної діяльності 

підприємств громади. 

 
Завдання Програми: 

 проведення комплексу заходів для розробки конкретних пропозицій; 

 вивчення пропозицій та аналіз інвестиційних проектів 

 активізація роботи, щодо залучення додаткових вітчизняних та іноземних 

фінансових ресурсів  
 створення сприятливих умов для ведення бізнесу та інвестування капіталу в 

економіку міста суб’єктами господарювання різних форм власності; 

 створення ефективної системи інформаційно – рекламного забезпечення; 

 моніторинг інформації щодо наявності вільних виробничих площ, приміщень, 

земельних ділянок, що можуть бути запропоновані потенційним інвесторам; 

 прийняття участі у виставкових заходах, інвестиційних форумах, ярмарках, з 

метою презентації інвестиційних проектів та економічного потенціалу міста; 

 

                    ІV. Пріоритетні напрямки залучення інвестицій 
           Інвестиції необхідні в першу чергу для впровадження інноваційних складових в 

різних сферах економіки, заміщення малопродуктивних виробництв, продукція яких не є 

конкурентоздатною для забезпечення високих темпів розвитку та підвищення 

конкурентоспроможності підприємств.    
       Пріоритетні напрямки залучення інвестицій в економіку Шепетівської міської 

територіальної громади: 

 впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій; 

 розбудова комунікаційно-інфраструктурних складових, в тому числі доріг, інших 

транспортних комунікацій, тощо; 

 інвестиції у розвиток комунальних підприємств громади; 

 збільшення кількості робочих місць 

 збільшення розміру середньої заробітної плати  

 розширення асортименту та збільшення обсягів виробництва продуктів широкого 

вжитку; 

 захист навколишнього середовища і здійснення природо – охоронних заходів (у т.ч. 

утилізація та переробка сміття). 

 

                     V. Ефективність та результативність Програми: 
Виконання Програми забезпечить створення сприятливого інвестиційного клімату  

в громаді, поліпшить привабливість громади для інвесторів, забезпечить 

впізнаваність громади і його інвестиційних проектів серед інших міст та громад України 



та за кордоном. Зростання надходжень інвестицій дозволить більш ефективно та 

оперативно вирішувати існуючі проблеми соціально-економічного розвитку громади. 
          Впродовж терміну виконання Програми можуть вноситися зміни і доповнення 

          Результати оцінювання стану реалізації та ефективності Програми є основою для її 

актуалізації і полягають в аналізі основних якісних та кількісних показників ефективності. 

 

Показники ефективності: 
 покращення інформованості потенційних інвесторів про можливості вкладання 

коштів у Шепетівську міську територіальну громаду;  

 модернізація об’єктів інфраструктури; 

 збільшення дохідної частини міського бюджету; 

 збільшення кількості робочих місць; 

 Збільшення обсягу інвестицій в основний капітал 

 Приріст прямих іноземних інвестицій 

 Кількість реалізованих інвестиційних проектів 

 

VI. Координація та контроль за ходом виконання Програми 
Організація виконання Програми покладається на заступників міського голови, 

виконавчі органи Шепетівської міської ради. 

До виконання Програми за необхідності залучаються керівники підприємств, 

установ та організацій, підприємці громади. 

 

VII. Основні джерела фінансування заходів Програми: 
     Фінансування заходів Програми передбачається проводити за рахунок коштів бюджету 

громади, коштів підприємств, установ, організацій громади, та інших джерел, не 

заборонених законодавством України. 
                      

VIII. Організаційні заходи 
на виконання Програми залучення інвестицій в економіку 

Шепетівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки 
№        Заходи Відповідальні виконавці Термін виконання 

                 1. Стимулювання процесу залучення інвестицій в економіку міста 
1.1. Визначення ресурсів та потреб 

громади  у інвестиціях, 

залучення яких може вирішити 

економічні та соціальні 

проблеми.    

Управління економіки, 

підприємництва та підтримки 

інвестицій, Управління 

житлово – комунального 

господарства, структурні 

підрозділи міської ради та її 

виконавчого комітету 

підприємства, установи, 

організації міста 

Постійно 

1.2. Формування каталогу 

земельних ділянок типу 

«Greenfield» та «Brownfield», які 

можуть бути запропоновані 

інвесторам для реалізації 

інвестиційних проектів. 

Відділ з питань регулювання 

земельних відносин, 

управління економіки, 

підприємництва та підтримки 

інвестицій, відділ 

містобудування та архітектури,  

Постійно 

1.3. Збір інформації, необхідної для 

дослідження кола об’єктів, які 

можуть бути предметом 

вкладення інвестицій, ринку 

праці й інших складників 

Управління економіки, 

підприємництва та підтримки 

інвестицій 

Протягом дії 

програми 



інвестиційного клімату громади 

1.4. Забезпечення інформаційного 

супроводу інвесторів, в т.ч. 

іноземних та надання допомоги 

в проведенні реєстраційних дій 

та оформленні дозвільних 

документів 

Управління економіки, 

підприємництва та підтримки 

інвестицій, структурні 

підрозділи міської ради та її 

виконавчого комітету 

Постійно 

1.5. Моніторинг звернень інвесторів 

та своєчасне 

реагування на них. 

Управління економіки, 

підприємництва та підтримки 

інвестицій 

Постійно 

      2. Вдосконалення системи інформаційного забезпечення інвестиційної діяльності. 
2.1. Налагодження постійного 

контакту із суб’єктами 

господарської діяльності з 

метою вивчення їх потенційних 

виробничих, ресурсних, 

економічних можливостей та 

потреб у залученні інвестицій.    

Управління економіки, 

підприємництва та підтримки 

інвестицій, суб’єкти 

господарської діяльності 

 Постійно 

2.2. Розробка та виготовлення у 

друкованому та електронному 

вигляді інвестиційного 

паспорту міста 

Управління економіки, 

підприємництва та підтримки 

інвестицій 

Постійно 

2.3. Здійснення контролю за 

підготовкою  та оновленням 

переліку інвестиційних проектів 

промисловими та 

комунальними підприємствами 

міста 

Управління економіки, 

підприємництва та підтримки 

інвестицій, управління 

житлово – комунального 

господарства. 

Постійно 

2.4. Постійне оновлення інформації 

про інвестиційні можливості 

громади на веб-сайті міської 

ради 

Управління економіки, 

підприємництва та підтримки 

інвестицій, відділ інформації, 

преси, та зв’язків з 

громадськістю 

Постійно 

2.5. Інформаційна допомога 

суб’єктам господарювання у 

реалізації інвестиційних 

проектів. 

Управління економіки, 

підприємництва та підтримки 

інвестицій. 

Постійно 

2.6. Сприяння участі суб’єктів 

господарювання у програмах 

міжнародного співробітництва,  

співпраці з донорськими 

організаціями щодо залучення 

коштів для фінансування 

інвестиційних проектів.  

Управління, відділи інші 

підрозділи міської ради та її 

виконавчого комітету 

Шепетівської міської ради, 

підприємства, установи, 

організації міста . 

Постійно 

2.7. Забезпечення іноземних та 

вітчизняних інвесторам 

адміністративного та 

нормативно-правового 

сприяння у реалізації 

інвестиційних проєктів 

Управління економіки, 

підприємництва та підтримки 

інвестицій, юридичний відділ 

Постійно 

2.8. Моніторинг доступних джерел 

та інформування про грантові 

програми, конкурси, 

Управління економіки, 

підприємництва та підтримки 

інвестицій 

Постійно 



можливості залучення 

міжнародної технічної 

допомоги 

2.9. Залучення громадських 

організацій, в т.ч. молодіжних, 

до вирішення питань соціально-

економічного розвитку громади 

шляхом розробки та реалізації 

проєктів для залучення 

інвестицій 

Управління економіки, 

підприємництва та підтримки 

інвестицій, відділ інформації, 

преси, та зв’язків з 

громадськістю, управління у 

справах сім'ї, молоді та спорту 

Протягом дії 

програми 

2.10 Налагодження співпраці з 

провідними бізнес асоціаціями з 

метою формування про 

інвестиційні можливості 

громади 

Управління економіки, 

підприємництва та підтримки 

інвестицій 

Постійно 

                                         3. Покращення інвестиційного іміджу міста 
3.1. Розробка та періодичне 

оновлення рекламно – іміджевої 

продукції та інформаційно – 

презентаційних матеріалів про 

Шепетівську міську 

територіальну громаду, 

виготовлення іміджевого 

мобільного виставочного стенду 

для участі у виставочних 

заходах   

Управління економіки, 

підприємництва та підтримки 

інвестицій, організаційний 

відділ, відділ інформаційної 

діяльності та комунікацій з 

громадськістю, відділи інші 

підрозділи міської ради та її 

виконавчого комітету 

За окремим 

планом 

3.2. Участь у презентаціях та 

інвестиційних форумах 

Управління економіки, 

підприємництва та підтримки 

інвестицій, суб’єкти 

господарювання, установи, 

організації міста 

Постійно 

3.3 Сприяти організації та 

проведення в місті заходів з 

метою налагодження ділового 

партнерства (презентації, 

зустрічі, «круглі столи»)  

Управління економіки, 

підприємництва та підтримки 

інвестицій, структурні 

підрозділи міської ради та її 

виконавчого комітету 

Постійно 

3.4 Впровадження стратегії 

брендингу громади для 

підвищення інвестиційної 

привабливості регіону 

Структурні підрозділи міської 

ради та її виконавчого 

комітету, підприємства, 

установи, організації, жителі 

міста 

Протягом дії 

програми 

3.5 Придбання матеріально-

технічних, комп’ютерних 

засобів необхідних для участі у 

бізнес-форумах, виставках, 

інвестиційних заходах та 

презентації інвестиційної 

привабливості громади 

Виконавчий комітет 

Шепетівської міської ради 

Протягом дії 

програми 

3.6 Опрацювання питання 

можливості надання пільг по 

місцевим податкам та зборам 

суб’єктам господарювання, які 

інвестують кошти у створення 

Фінансове управління, 

управління економіки, 

підприємництва та підтримки 

інвестицій 

До затвердженн 

ставок місцевих 

податків та зборів 

сесією міської 

ради 



нових виробництв, нових 

робочих місць 

       4. Активізація інвестиційної діяльності  в пріоритетних галузях економіки міста 
4.1. 
 

Залучення інвестицій в розвиток 

комунального господарства, 

через реалізацію інвестиційних 

проектів.  

Управління житлово – 

комунального господарства, 

управління економіки, 

підприємництва та підтримки 

інвестицій  

Постійно 

4.2. Проводити моніторинг 

промислових підприємств щодо 

готовності залучення інвестицій 

для реконструкції та 

переоснащення виробництв 

Управління економіки, 

підприємництва та підтримки 

інвестицій 

Постійно 

4.3. Розроблення інвестиційних 

проєктів щодо впровадження 

енергоефективних та 

енергозберігаючих технологій 

Управління житлово – 

комунального господарства, 

комунальні підприємства 

Протягом дії 

програми 

4.4. Забезпечення співфінансування 

дольової участі міської ради у 

реалізації інвестиційних 

проєктів за рахунок коштів 

державного бюджету, 

міжнародно-технічної 

допомоги, ґрантових коштів 

Фінансове управління Протягом дії 

програми 

5.     Підвищення рівня кадрового потенціалу органів місцевого самоврядування 
                                         задіяного в інвестиційних процесах 
5.1. Сприяння участі працівників 

відповідних управлінь у 

програмах підвищення 

кваліфікації у сфері 

інвестиційної діяльності, 

ініційованих центральними 

органами виконавчої влади, 

міжнародними  та 

всеукраїнськими організаціями. 

Управління економіки, 

підприємництва та підтримки 

інвестицій, управління та 

відділи міської ради та її 

виконавчого комітету 

Постійно 

5.2. Залучення незалежних 

експертів щодо надання 

допомоги у розробці 

інвестиційних проєктів, 

проєктів міжнародної технічної 

допомоги 

Виконавчий комітет 

Шепетівської міської ради 

Протягом дії 

програми 

                                                                                                                                                            
 

 

Начальник  управління економіки,  

підприємництва та підтримки інвестицій                                         Олександр ГРИНЬ 

 

 

 

Секретар міської ради                                                       Роман ВОЗНЮК  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                               

ІХ.  Фінансування заходів із забезпечення виконання Програми залучення 
інвестицій в економіку Шепетівської міської територіальної громади на 2021- 2025 (тис. грн.) 

 
№ 
з/п 

Найменування напряму 
діяльності та заходів 

Строк 
виконання 

Виконавці Джерела 
фінансування 

Обсяг 
фінансування, 

тис.грн. 
1 2 3 4 5 6 
1 Підготовка та виготовлення рекламно- 

Презентаційних матеріалів про місто, з 

питань інвестиційного потенціалу 

громади, тощо 

2021-2025 Управління, відділи 

Шепетівської міської ради 

та її виконавчого комітету 

Місцевий 

бюджет 

80,0 

2 Придбання матеріально-технічних, 

комп’ютерних засобів необхідних для 

презентації інвестиційної привабливості 

громади (ноутбук, проектор і 

проекційний екран) 

2021-2025 Управління, відділи 

Шепетівської міської ради 

та її виконавчого комітету 

Місцевий 

бюджет 

80,0 

3 Виготовлення іміджевого мобільного 

виставочного стенду громади для участі 

у виставкових заходах 

2021-2025 Управління, відділи 

Шепетівської міської ради 

та її виконавчого комітету 

Місцевий 

бюджет 

20,0 

4 Залучення незалежних експертів щодо 

надання допомоги у розробці 

інвестиційних проєктів, проєктів 

міжнародної технічної допомоги 

2021-2025 Виконавчий комітет 

Шепетівської міської ради 

Місцевий 

бюджет 

Згідно 

договорів  

Х ВСЬОГО Х Х Х 180,0 
 
 

Начальник  управління економіки,  

підприємництва та підтримки інвестицій                                              Олександр ГРИНЬ 

 

 

Секретар міської ради                                                              Роман ВОЗНЮК  

 



 
 

 

        
 

 

 

 


