
 
    

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

     

                                                                                                                             

РІШЕННЯ 
Х сесії міської ради VІІI скликання 

 

27 травня 2021 року № 27 

м. Шепетівка 

 
Про затвердження Програми розробки 

Стратегічного плану розвитку Шепетівської 

міської  територіальної громади до 2030 року 

 
 

З метою забезпечення стабільного росту економічного потенціалу, розвитку, 
інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності Шепетівської міської 
територіальної громади, для визначення стратегічних напрямків її розвитку у всіх сферах 
діяльності, для забезпечення високих стандартів та якісних комфортних умов проживання 
мешканців Шепетівської міської територіальної громади, визначення економіко-
просторового планування розвитку громади відповідно до чинного законодавства України, 
враховуючи рішення IV сесії міської ради VIII скликання №29 від 24.12.2020 року                        
«Про розробку Стратегічного плану розвитку Шепетівської міської територіальної громади 
до 2030 року», керуючись п.22 ч. 1 ст. 26, ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», міська рада 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити Програму розробки Стратегічного плану розвитку Шепетівської міської 

територіальної громади до 2030 року (додається). 

2. Фінансовому управлінню Шепетівської міської ради проводити фінансування в межах 

затверджених асигнувань в бюджеті громади на відповідний бюджетний рік. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 

виконавчих органів ради Мовсісяна А.В. та постійну комісію з питань соціально-

економічного розвитку громади, бюджету та фінансів (голова комісії Олійник Г.В.). 

 

 

 

Міський голова                                                           Віталій БУЗИЛЬ 

 

 

 



                                                                                         
Додаток  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням Х сесії міської ради 

VIІІ скликання 

27.05.2021 №27 

 

Програма розробки  

Стратегічного плану розвитку Шепетівської міської територіальної громади до 2030 року  
 

І. ПАСПОРТ  програми 

(Загальна характеристика програми) 

 

1. Ініціатор – головний 

замовник: 

Шепетівська міська рада, 

Виконавчий комітет Шепетівської міської ради. 

2. Підстава для 

розроблення програми 

рішення IV сесії міської ради VIII скликання №29 від 24.12.2020 

року «Про розробку Стратегічного плану розвитку Шепетівської 

міської територіальної громади до 2030 року», п.22 ч. 1 ст. 26,  ч. 1 

ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

3. Розробник: Відділ економіки, підприємництва та підтримки інвестицій 

апарату Шепетівської міської ради та її виконавчого комітету  

4. Головний 

розпорядник коштів: 

Виконавчий комітет Шепетівської міської ради 

5. Учасники програми: Виконавчий комітет Шепетівської міської ради, інші виконавчі 

органи Шепетівської міської ради, підприємства, установи, 

організації, що належать до комунальної власності міської ради, 

суб’єкти господарювання,фізичні особи-підприємці, громадські 

організації 

6. Термін реалізації: червень – грудень 2021 року 

7. Перелік місцевих 

бюджетів, які беруть 

участь у виконанні 

програми: 

Кошти місцевого бюджету 

9. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для 

реалізації програми: 

485,00 тис.грн. 

 



ІІ.   Визначення проблеми  

Одним з пріоритетних завдань органу місцевого самоврядування є економіко-

просторове планування розвитку громади, залучення додаткових інвестицій в реальний 

сектор економіки та забезпечення високих стандартів та якісних комфортних умов 

проживання мешканців всієї Шепетівської міської територіальної громади (далі – 

Шепетівська МТГ). 

Комплексне поліпшення соціально-економічної ситуації Шепетівська МТГ можливе 

тільки у випадку підтримки важливих для всієї громади стратегічних ініціатив та підготовки 

проектів для залучення інвестицій. У той же час, реалізація довготермінових стратегічних 

ініціатив передбачає розробку та затвердження системного документа – Стратегічного плану 

розвитку Шепетівської міської територіальної громади до 2030 року, який дозволить 

систематизувати та узгодити стратегічні ініціативи. Стратегічний план розвитку 

Шепетівської міської територіальної громади до 2030 року також необхідний для прийняття 

ефективних управлінських рішень на рівні Шепетівської міської ради у різних сферах – сфері 

освіти, культури, медицини, соціального захисту та житлово-комунальній, тощо. 

Наявність стратегічних ініціатив надає можливість ефективно розробляти 

інвестиційні та не інвестиційні проекти, спрямовані на системний розвиток Шепетівської 

міської територіальної громади до 2030 року. Актуальність підготовки та реалізації 

стратегічних ініціатив на проектній основі підтверджується тим, що інвестиційні фонди, 

фонди регіонального розвитку, міжнародні фінансові установи та інші донорські організації 

надають фінансування виключно на проектній основі. Залучення коштів міжнародної 

технічної допомоги, Державного фонду регіонального розвитку або інших програм 

співробітництва також передбачає наявність відповідним чином розробленого проекту. Тому 

розробка Стратегічного плану розвитку Шепетівської міської територіальної громади до 

2030 року, на реалізацію якої будуть розроблені і реалізовані інвестиційні та не інвестиційні 

проекти, необхідне для ефективного залучення інвестицій, грантів, коштів міжнародної 

технічної допомоги та здійснення контролю за їх використанням. 

Таким чином, вирішення проблеми полягає у підтримці та сприянні стратегічним 

ініціативам, підготовці і забезпеченні здійснення заходів, спрямованих на створення 

Стратегічного плану розвитку Шепетівської міської територіальної громади до 2030 року, що 

в свою чергу дозволить в майбутньому підготувати проекти розвитку Шепетівської міської 

об’єднаної територіальної громади в різних сферах. 

Дана програма розроблена відповідно чинного законодавства України. 
 

ІІІ.   Визначення мети та завдань програми 

Метою Програми розробки Стратегічного плану розвитку Шепетівської міської 

територіальної громади до 2030 року (далі – Програма) є сприяння розробці та реалізації 

стратегії розвитку Шепетівської міської територіальної громади та надання аналітичної 

підтримки з підготовки проектів розвитку громади у всіх сферах діяльності. 

Розроблений Стратегічний план розвитку Шепетівської міської територіальної 

громади до 2030 передбачатиме забезпечення якості життя нинішнього і майбутнього 

поколінь мешканців громади на основі економічного зростання, забезпечення можливостей, 

мотивів та гарантій праці громадян, раціонального споживання матеріальних ресурсів, а 

також добробуту, охорони довкілля, ефективного використання природних ресурсів, 

розвитку освіти, збереження інтелектуального потенціалу Шепетівської міської 

територіальної громади, співробітництво у різних сферах, в т.ч. міжнародне. 

Завдання: 

- надання організаційної підтримки і координація зусиль, спрямованих на створення, 

затвердження і реалізацію Стратегічного плану розвитку Шепетівської міської 

територіальної громади до 2030 року; 

- сприяння створенню соціально-економічних, організаційно-правових умов для 

ефективного відтворення, розвитку і використання науково-технічного потенціалу 

Шепетівської міської територіальної громади, забезпечення впровадження сучасних 

екологічно чистих, безпечних, енерго- та ресурсозберігаючих технологій, виробництва і 



реалізації нових видів конкурентоздатної продукції та послуг, розвитку економіки, культури, 

спорту та інших сфер Шепетівської громади; 

- проведення досліджень, у тому числі соціологічних, для визначення громадської 

думки, перспектив розвитку громади в цілому та окремих її галузей; 

- представлення Шепетівської міської територіальної громади на конференціях, 

виставках, семінарах в Україні та за кордоном; 

- залучення зовнішнього досвіду/знань і коштів для фінансування програм та проектів 

розвитку, в т.ч.; 

- розробка та здійснення комплексу заходів передінвестиційного характеру; 

- розробка та здійснення комплексу заходів організаційного, фінансового, 

економічного характеру з метою забезпечення розвитку підприємництва, підтримки малого 

та середнього бізнесу в інноваційній діяльності; 

- сприяння підвищенню іміджу Шепетівської міської територіальної громади, як 

громади, дружньої для інвестора; 

- розробка, просування та створення проектів, в т.ч. інвестиційних у різних сферах 

діяльності громади з метою залучення інвестиційних, кредитних, грантових коштів та коштів 

міжнародної технічної допомоги; 

 
ІV.   Перелік завдань і заходів програми  

Основними завданнями даної програми є: 

1. Розробка методико-теоретичної бази: 

- підготовка деталізованого плану Розробки стратегічного плану розвитку Шепетівської МТГ 

до 2030 року; 

- опрацювання наявних Програм Шепетівської МТГ.  Аналіз стратегій розвитку інших міст, 

громад, регіону; 

- збір наявних статистичних даних;  

- проведення моніторингу та комплексного дослідження  сучасного стану розвитку усіх сфер 

діяльності Шепетівської МТГ (підготовка SWOT-аналізу). 

2. Соціальна платформа Розробки та обговорення стратегічного плану розвитку 

Шепетівської МТГ до 2030 року:  

- розробка та запуск сучасного динамічного інтернет-сайту адаптованого під соціальні 

мережі та роботу з гаджетами; 

- створення та запуск сторінок у соціальних мережах (Facebook, You-Tube); 

- інформаційне наповнення інтернет-сайту, Facebook, You-Tube протягом підготовки 

Стратегії. 
3. Проведення Стратегічних сесій за напрямками: 

- інфраструктура (ЖКГ, благоустрій, транспорт, безпека, екологія); 

- соціальний напрямок (медицина, освіта, молодь, спорт, сім’я, дитинство, культура); 

- економіка (підприємництво, інвестиції, бюджетна політика).  

Опрацювання, аналіз отриманої інформації з пропозиціями  

4. Проведення соціологічного дослідження.  

Рекомендований дизайн опитування:  Метод дослідження – масове опитування громадської 

думки шляхом маршрутизованого особистого інтерв’ю з попереднім квотним відбором 

респондентів за статтю та віком. 

Цільова аудиторія – зареєстровані жителі території Шепетівської МТГ з урахуванням віку, 

статі респондентів та місця їх реєстрації в межах заданої території. 

Обсяг вибіркової сукупності – 650. Максимальна статистична похибка репрезентативності 

без врахування дизайн-ефекту та з довірчою ймовірністю 0,95 (для даних в цілому по заданій 

території) – не перевищує  3,8%. 

Інструментарій: опитувальник обсягом 35-45 запитань. 

Аналітичний звіт з рекомендаціями. 

5. Розробка брендбуку Шепетівської МТГ:  

- логотипізація; 

- корпоративний стиль усіх міських служб; 



- застосування стилістики міста (починаючи від канцелярії, закінчуючи вказівниками на 

вулицях, спецтехніки тощо). 

6. Узагальнення та Презентація Стратегічного плану розвитку громади:  

- візія Шепетівської громади; 

- детальний опис напрямків розвитку міста; 

- презентація Стратегії широким колам громадськості (на спеціально створеній соціальній 

платформі) та Робочій групі по Стратегічному плануванню розвитку Шепетівської МТГ (на 

розширеному засіданні). 
7. Промоція громади. Піар-кампанія спрямована на залучення інвестицій від держави, 

бізнесу та грантових організацій:  
- розробка інформаційного буклету про Шепетівську МГ; 

- розсилка до ключових державних установ та відомств, інвестиційних фондів, корпорацій, 

посольств, неурядових незалежних організацій тощо. 

8. Промоція громади: 
- виготовлення промо-ролика про Шепетівську та її перспективи розвитку відповідно до 

Стратегічного плану, проведення рекламної кампанії.   

 

V. Фінансове забезпечення заходів програми та строк їх виконання 

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюватиметься згідно із 

положеннями чинного законодавства України та за рахунок коштів місцевого бюджету в 

межах наявного фінансового ресурсу, а також інших джерел, не заборонених чинним 

законодавством.  

Фінансове забезпечення заходів щодо виконання Програми здійснюватиметься у 

межах затверджених асигнувань в бюджеті громади згідно Додатку до програми. 

Строк виконання заходів програми зазначена в Додатку до програми. 

 

VI. Очікувані результати виконання програми 

Виконання Програми дасть можливість забезпечити: 

1) проведення публічних заходів (прес-конференції, круглі столи, форуми) з розробки 

та затвердження Стратегічного плану розвитку Шепетівської міської територіальної громади 

до 2030 року; 

2) проведення досліджень, опитувань фокус-груп, тощо; 

3) проведення тематичних засідань робочих груп по розробці проектів розвитку 

різних сфер діяльності Шепетівської міської територіальної громади та інших матеріалів 

необхідних для стратегічного планування; 

4) розробка та затвердження Стратегічного плану розвитку Шепетівської міської 

територіальної громади до 2030 року. 

5) підготовку та виготовлення рекламно – презентаційних матеріалів про громаду 

 

VII. Контроль за виконанням програми 

Координацію дій та контроль за виконанням цієї Програми здійснює виконавчий 

комітет Шепетівської міської ради в межах повноважень, визначених законом. Контроль за 

використанням коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється 

відповідно до закону. 

 

 

 

 

Начальник управління економіки, 

підприємництва та підтримки інвестицій                                          Олександр ГРИНЬ 

 

 

Секретар міської ради                                  Роман ВОЗНЮК  

 



Додаток до Програми 

розробки Стратегічного плану 

 розвитку Шепетівської міської   

територіальної громади до 2030 року 

 

Фінансове забезпечення та строк виконання та реалізації заходів Програми 

№ 

п/п 

Зміст заходів Обсяг 

бюджетних 

коштів, тис. грн. 

Строк виконання 

та реалізації 

заходів 

1. Розробка методико-теоретичної бази: 
- підготовка деталізованого плану Розробки 

стратегічного плану розвитку Шепетівської МТГ 

до 2030 року 

- опрацювання наявних Програм Шепетівської 

МТГ.  Аналіз стратегій розвитку інших міст, 

громад, регіону.  

- збір наявних статистичних даних.  

- підготовка SWOT-аналізу. 

50.0 червень – серпень 

2021р. 

2. Соціальна платформа Розробки та 

обговорення стратегічного плану розвитку 

Шепетівської МТГ до 2030 року:  
- розробка та запуск сучасного динамічного 

інтернет-сайту адаптованого під соціальні мережі 

та роботу з гаджетами; 

- створення та запуск сторінок у соціальних 

мережах (Facebook, You-Tube); 

- інформаційне наповнення інтернет-сайту, 

Facebook, You-Tube протягом підготовки 

Стратегії. 

50.0 червень – серпень 

2021р. 

3. Проведення Стратегічних сесій за 

напрямками: 
- інфраструктура (ЖКГ, благоустрій, транспорт, 

безпека, екологія); 

- соціальний напрямок (медицина, освіта, молодь, 

спорт, сім’я, дитинство, культура); 

- економіка (підприємництво, інвестиції, 

бюджетна політика).  

Опрацювання, аналіз отриманої інформації з 

пропозиціями. 

50.0 червень – серпень 

2021р. 

4. Проведення соціологічного дослідження.  
Рекомендований дизайн опитування:  метод 

дослідження – масове опитування громадської 

думки шляхом маршрутизованого особистого 

інтерв’ю з попереднім квотним відбором 

респондентів за статтю та віком. 

Цільова аудиторія – зареєстровані жителі 

території Шепетівської МТГ з урахуванням віку, 

статі респондентів та місця їх реєстрації в межах 

заданої території. 

Обсяг вибіркової сукупності – 650. Максимальна 

статистична похибка репрезентативності без 

врахування дизайн-ефекту та з довірчою 

ймовірністю 0,95 (для даних в цілому по заданій 

території) – не перевищує  3,8%. 

Інструментарій: опитувальник обсягом 35-45 

запитань. 

Підготовка аналітичного звіту з 

135.0 червень – грудень 

2021р. 



рекомендаціями. 

5. Розробка брендбуку Шепетівської МТГ:  
- логотипізація; 

- корпоративний стиль усіх міських служб; 

застосування стилістики міста (починаючи 

від канцелярії, закінчуючи вказівниками на 

вулицях, спецтехніки тощо). 

50.0 червень – грудень 

2021р. 

6. Узагальнення та Презентація Стратегії 

розвитку громади:  

-  візія Шепетівської громади; 

- детальний 7опис напрямків розвитку міста; 

- презентація Стратегічного плану широким 

колам громадськості (на спеціально створеній 

соціальній платформі) та Робочій групі по 

Стратегічному плануванню розвитку 

Шепетівської МТГ (на розширеному 

засіданні). 

50.0 червень – грудень 

2021р. 

7. Промоція гроиади. Піар-кампанія спрямована 

на залучення інвестицій від держави, бізнесу 

та грантових організацій: 
- розробка інформаційного буклету про 

Шепетівську МТГ; 

- розсилка презентаційних матеріалів до 

ключових державних установ та відомств, 

інвестиційних фондів, корпорацій, посольств, 

неурядових незалежних організацій тощо. 

50.0 червень – грудень 

2021р. 

8. Промоція громади 

- виготовлення промо-ролика про 

Шепетівську МТГ та її перспективи розвитку 

відповідно до Стратегічного плану, 

проведення рекламної кампанія.   

50.0 червень – грудень 

2021р. 

Всього 485.0  
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