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‘                                                                                        

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
______ сесії міської ради VIIIскликання 

ПРОЕКТ 

______________ 2022 року № ______                                                                                                    

 

м.Шепетівка 

 
 

 

Про затвердження Програми 

соціально-економічного    

розвитку Шепетівської  

міської територіальної громади  

 на 2023 рік 

                                                                                                 

 

           Розглянувши  проект Програми  соціально- економічного розвитку  .Шепетівської 

міської територіальної громади    на 2023 рік,   відповідно до ст.11, 18  Закону України               

«Про державне прогнозування  та розроблення програм економічного  і соціального 

розвитку України»,  керуючись п.22  ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

  

1.Затвердити  Програму  соціально-економічного  розвитку Шепетівської міської 

територіальної громади  на 2023 рік  ( додається). 

 

2.Структурним підрозділам апарату міської ради та її виконавчого комітету,  

рекомендувати суб’єктам господарювання,  у межах, передбачених законодавством  

повноважень, здійснювати заходи, спрямовані на реалізацію Програми та 

щоквартально  до 15 числа місяця, що  настає  за  звітним періодом, інформувати 

управління  економіки , підприємництва та підтримки інвестицій  апарату міської ради 

та її виконавчого комітету  про результати  проведеної роботи. 

       

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

діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу обов’язків, постійну 

депутатську комісію з питань соціально-економічного розвитку громади, бюджету та 

фінансів (голова комісії Г.Олійник). 

 

 

 

 

           Міський голова                                                                       Віталій  БУЗИЛЬ                                                    
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                                                                                                          Затверджено  

                                                                                                          рішенням ___  сесії  

                                                                                                          міської ради _ скликання 

                                                                                                          від  _______2022р. №___ 

 

Україна 
Хмельницька область 

 
 
 
      
 
 

 

 
 
 

П Р О Г Р А М А 
соціально-економічного розвитку 

Шепетівської  міської                     
територіальної  громади 

на 2023 рік 
 
 
 

 
 
 

 
 

м.Шепетівка 
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Додаток  

до рішення міської ради 

від _________2022 року 

№ ________ 

 
ПРОГРАМА 

соціально-економічного розвитку Шепетівської міської                                            
територіальної громади  на 2023 рік 

 
ЗМІСТ 

 Вступ 
 

1.  Основні тенденції соціально-економічного розвитку Шепетівської 
міської територіальної громади у 2022 році 

 

 Пріорітети, завдання та заходи у 2023 році  

2. Забезпечення економічного розвитку  

2.1. Промисловість та підприємництво  

2.2. Зовнішньоекономічна  та   інвестиційна діяльність   
2.3. Споживчий ринок  

2.4. Грошові доходи та ринок праці  

2.5.    Інформаційна політика  

 
3. 

 
Розвиток інфраструктури  

3.1. Дорожньо-транспортна інфраструктура  

3.2. Енергозбереження та енергоефективність  

3.3. Житлова політика, містобудування та регулювання знмельних відносин  

3.4. Житлово-комунальне господарство та благоустрій  

   

4. Розвиток соціальної сфери  

4.1. Соціальний захист населення  

4.2. Підтримка дітей, сім'ї та молоді                                                                                    

4.3. Освіта   

4.4. Культура  

4.5. 

 

5. 

 

5.1. 

5.2. 

5.3. 

Фізична культура і спорт. 

 

Охорона навколишнього природного середовища , безпека 
життєдіяльності 
Охорона навколишнього природного середовища  

Мобілізаційна робота, техногенна безпека, охорона праці. 

Протидія збройній агресії росії та її  наслідкам.  

   

6. 

6.1. 

6.2.      

Ресурсне забезпечення розвитку громади .                                        
Бюджетно-фінансова політика 

Управління майном територіальної громади 

 
Додатки:  

1. Основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку 

Шепетівської міської територіальної громади  на 2023 рік  
2.  Перелік проектів, які плануються до реалізації у 2023 році із різних 

джерел фінансування.  

3. Перелік програм громади , які  передбачається фінансувати у 2023 році.  

   



4 

 

 
ВСТУП 

 
Програма соціально-економічного розвитку Шепетівської міської територіальної 

громади   на 2023 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”, 

постанова Кабінету Міністрів України № 621 від  26.04.2003 р. «Про розроблення 

прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання 

проектів Бюджетної декларації та державного бюджету». 

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 2022 року та тенденцій на кінець звітного року у Програмі визначено проблеми 

соціально-економічного розвитку, пріоритети, завдання та заходи економічної і соціальної 

політики на 2023 рік, очікувані результати її реалізації.  

У Програмі визначено ключові заходи, які необхідно вжити для досягнення 

пріоритетних завдань розвитку міської територіальної громади  у 2023 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, 

виконавчих органів Шепетівської міської ради ,  з урахуванням пропозицій підприємств, 

організацій та установ усіх форм власності,  депутатів  міської ради . 

 Фінансування заходів Програми здійснюватиметься  із урахуванням реальних 

можливостей бюджету громади інших бюджетів та коштів не заборонених 

законодавством. 

Організація виконання заходів Програми здійснюватиметься виконавчим комітетом  

міської ради , її структурними підрозділами , виконавчими органами міської ради, якими 

розроблено відповідні заходи до Програми. 

У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення до 

Програми затверджуються рішенням сесії міської ради за поданням  виконавчого 

комітету. 

Складовими частинами Програми є завдання та заходи  інших програм, які 

реалізовуватимуться протягом року і спрямованих на розв’язання комплексу  соціально-

економічних проблем громади. 

 

1.Основні тенденції соціально-економічного розвитку Шепетівської 
міської територіальної громади в 2022 році 

 
Промисловість та підприємництво. 

 
За січень – вересень   2022 року  обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг)  

промисловими підприємствами Шепетівської міської територіальної громади (за 

оперативними даними) становив 838,7 млн.грн. , що на 18,8% більше до відповідного 

періоду минулого року. 
В структурі   промисловості за видами економічної діяльності за січень-вересень  

2022 року  : 89,7 % становить переробна промисловість ,  7,1 % - постачання газу та тепла  

та  3,2 %  - водопостачання та каналізація. 
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            Промисловими підприємствами Шепетівської територіальної громади за січень-

вересень  2022 року вироблено :  

- крупів (отриманих в результаті помелу зерен, не менш як 95% мас.% яких проходять 

крізь сито з металевої сітки, розмір вічка якої становить 1,25мм) та борошно грубого 

помелу з м’якої пшениці  - 48,7 т; 

-крупів (отриманих в результаті помелу зерен, не менш як 95% мас.% яких проходять 

крізь сито з металевої сітки, розмір вічка якої становить 1,25мм) ( з кукурудзи -2мм) 

борошно грубого помелу з вівса, кукурудзи, рису, жита, ячменю та інших зернових 

культур –166,9 т; 

- висівок, відходів  та інших залишків від перероблення пшениці  - 11,2 т; 

- засобів мийних та для чищення , які містять або не містять мило, включаючи засоби для 

миття , розфасовані для роздрібної торгівлі  – 3 т; 

- деревина з сосни уздовж розпиляна чи розпиляна, розділена на шари чи лущена, 

завтовшки більше 6 мм -2,8 тис.м куб.; 

- деревина (крім хвойних чи тропічних порід)  уздовж розпиляна чи розпиляна, розділена 

на шари чи лущена, завтовшки більше 6 мм ( крім брусків, планок та фриз для паркетного 

або дерев’яного покриття підлоги, дубових – 0,5 тис. куб.м ; 

- деревина пресована у вигляді брусів, блоків, плит та профілів – 75,7 куб.м; 

- стружка і тріска деревини хвойних порід – 303,8 т; 

-  послуги з ремонту і технічного обслуговування залізничних та трамвайних локомотивів, 

рухомого складу,механічних або електромеханічних приладів сигналізації, забезпечення 

безпеки або контролю за рухом – 16755,0 тис.грн.; 

- послуги з ремонту й технічного обслуговування електродвигунів, генераторів, 

трансформаторів – 1787,1 тис.грн. 

      За  оперативними даними станом  на 01.10.2022  року у Шепетівській міській 

територіальній громаді   налічувалось 317 підприємств, з яких: 11 - середніх та 306 - 

малих, що відповідно становить 3,48 % та 96,52 % у загальній кількості підприємств міста. 

 За 9 місяців  2022 року  на території Шепетівської міської територіальної громади  

провели державну реєстрацію 8 – Товариств з обмеженою відповідальністю та  2- 

приватних підприємства. 

Станом на 01.10.2022 року у міській територіальній громаді  було зареєстровано 

2177 фізичних осіб-підприємців.  Державну реєстрацію підприємницької діяльності  

здійснили 164 особи.  

 Протягом  9-ти місяців 2022 року проведено  3 

відстеження результативності регуляторних актів в  т.ч. 1- базове 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». 

 На виконання заходів Програми соціального – економічного розвитку міської 

територіальної громади на 2022 рік та з метою дерегулювання  

підприємницької діяльності та приведення до принципів державної регуляторної політики 

два рішення виконавчого комітету у сфері тарифної політики визнано такими, щодо яких 

не застосовуються норми Закону України «Про засади державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності»,  включено до плану з підготовки регуляторни х актів на 

2022 рік перегляд «Правил благоустрою  території Шепетівської міської територіальної 

громади». 

 Продовжено оперативну  інформаційну та  консультативну підтримку суб’єктів 

підприємництва, у тому числі через офіційний сайт та сторінки  Шепетівської міської 

ради  у  соціальних мережах. За 9 місяців 2022 року було оприлюднено 12 інформацій 

щодо конкурсних та грантових програм, проектів  з мікрофінансування, безповоротної  та 

поворотної фінансової допомоги  та 17  актуальних для підприємництва інформаційно-

аналітичних матеріалів , які стосуються започаткування , підтримки, релокації , розвитку 

та ведення бізнесу в т.ч. в умовах  воєнного стану. Крім того, у розділі «Підприємцям»  

анонсувалась державна підтримка малого та середнього бізнесу та 
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розміщено корисні посилання  для бізнесу на онлайн-платформи, онлайн-сервіси та 

портали.  

Надано консультативну підтримку  та погоджено місце розташування  інклюзивної 

каверні- кондитерії «Sanny Coffee” отримувачу мікрогранту на створення власного бізнесу 

в рамках державної програми «е-Робота»  ФОП Наумець Л.М.   

Спеціалістами виконавчого комітету,  Шепетівської ДПІ та 

Шепетівської міськрайонної філії Хмельницького обласного центру зайнятості  за 9 

місяців 2022 року надано понад 14500 консультацій з питань започаткування, 

оподаткування,  ведення  бізнесу. Надано консультативно-інформаційну допомогу в т.ч. у 

пошуку  приміщень для розміщення  релокованого бізнесу на території громади. 

З метою популяризації підприємницької ініціативм з нагоди Дня підприємця  

відзначено почесними грамотами на рівні області – 2 суб’єкта господарювання - юридичні 

особи  та 7- фізичних осіб - підприємців .  

З метою планування у  2022 році засідань Координаційної ради з питань розвитку 

підприємництва було   направлено листи членам Координаційної ради з проханням надати 

перелік пропозицій/ проблемних питань, які стосуються розвитку малого та середнього 

підприємництва які варто винести на обговорення. Також в телефонному режимі 

проведено консультації з головами громадських організацій підприємців та проведено 

опитування 12 субєктів господарювання щодо окреслення проблем, з якими зустрічається 

бізнес.  

Протягом звітного періоду за результатами 8 аукціонів представники бізнесу 

отримали в оренду  546,4 кв.м  майна комунальної власності.  

Суб’єктам підприємництва за 9 місяців 2022 року надано у власність 8 

земельних ділянок загальною площею 9081,0 кв. м та   28 земельних ділянок площею 

48540,0  кв.м – в оренду.  

На базі Шепетівської міськрайонної філії Хмельницького обласного центру 

зайнятості 213 безробітних осіб отримали  фахову підготовку  зайняття підприємницькою 

 діяльністю. 

             Роботу Центру надання адміністративних послуг забезпечують 5 адміністраторів 

та 3 державних реєстратора, якими, відповідно до рішення XV сесії міської ради VІІІ 

скликання від 01.10.2021 №18 (зі змінами та доповненнями), надаються 392 послуги.         

Адміністративні послуги, що надаються через Центр, оформляються у чітко 

встановлені терміни, відповідно до закону на підставі наданих  інформаційних  та 

технологічних карток суб’єктів надання послуг. 

На офіційному веб-сайті Шепетівської міської ради (www.shepetivka-rada.gov.ua) 

створено сторінку «Центр надання адміністративних послуг», на якій можна 

ознайомитись з інформацією щодо функціонування Центру та з питань оформлення 

відповідних документів. 

Станом на 01.10.2022 до Центру звернулось 20634 суб’єкта звернення. За звітний 

період суб’єктам звернень надано 5678 адміністративних послуг та надано 14956 

консультацій.  

Робота в Центрі спрямована на попередження фактів порушення законодавства, 

тому з представниками суб’єктів надання адміністративних послуг постійно проводиться 

методична та роз’яснювальна робота.  

Центр надання адміністративних послуг постійно удосконалює свою роботу, 

забезпечує комфортне перебування відвідувачів у Центрі та високу якість обслуговування. 

 

Зовнішньоекономічна та інвестиційна діяльність. 
 

       В 2021 році експорт товарів склав 16239,1  тис.дол.США,  здійснювали експортні 

операції 11 підприємств . Обсяг імпорту товарів  становив 2536,9 тис.дол. США ,  9 

підприємств здійснювади імпортні операції. 

      Зовнішньоторговельне сальдо позитивне і становило  13702,2 тис.дол. США. 

Коефіцієнт покриття експортом імпорту  становив  6,4 . 
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      Зовнішню торгівлю послугами в Шепетівській МТГ не здійснювало жодне 

підприємство. 

            За 9 місяців 2022 року експорт   виробленої промислової продукції  здійснювали  

три  промислові підприємства. Загальний обсяг  експортних операцій  за цей період 

становив    6960,3 тис.грн.  або 52,4% до відповідного періоду минулого року. 

      Обсяг капітальних інвестицій за   2021 рік становив 75886,0 тис.грн., з них 55807,0 

тис.грн. освоєно за рахунок власних коштів підприємств та організацій. 

Шепетівською міською радою складено перелік сформованих земельних ділянок 

комунальної власності, які можуть бути придбані потенційними інвесторами через 

аукціон за адресами: 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, вул. Миколи Амосова, 14 – 0,2264 га, вул. 

Старокостянтинівське шосе, 42-Г – 0,03 га, вул.Судилківська, 120-А – 0,3 га, 

вул. Митрополита Шептицького,52-А – 0,15 га, вул. Митрополита Шептицького, 59-Г – 

0,4348 га, вул. Митрополита Шептицького, 59-Б – 0,16 га, вул. П’яскорського, 8 – 0,2 га, 

вул. Старокостянтинівське шосе, 30-Г – 0,03 га, вул. Митрополита Шептицького, 50-Б – 

0,2 га, вул. Митрополита Шептицького, 59-Д – 0,02 га, вул. Новоград-Волинське шосе,  

30-Р – 0,09 га, вул. Новоград- Волинське шосе, 30-Л – 0,14 га. 

На офіційному сайті міста знаходиться  розділ «Інформація інвестору»  завданням 

яких є інформування  та ознайомлення з нормативно–правовими, аналітичними та 

промоційними  матеріалами, щодо потенційних   можливостей вигідного інвестування та 

ведення бізнесу в Шепетівській громаді.  

Підприємствам та організаціям міста також постійно доводиться інформація про 

проведення різноманітних виставок, ярмарок, форумів, зустрічей, що мають на меті 

залучення інвестиційних ресурсів. 

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

представити весь набір інформації про регіональний інвестиційний клімат в громаді та 

його перспективи. Підготовлено промо-ролик про економічний потенціал м. Шепетівка.  

      
Споживчий ринок. 

  Станом на 01.10.2022  в місті працювало  5 ринків,  364 магазини, 200 кіосків, 6 

торгівельних центрів, 32 склади, 38 аптек та аптечних пунктів, 44 підприємства 

ресторанного господарства, 179 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 15 інших об’єктів з надання  

побутових послуг населенню. Порівняно з попереднім роком кількість об’єктів торгівлі та 

послуг збільшилася на 10 одиниць.  

  В поточному році за власні кошти підприємців відкрито 2 магазини загальною 

площею 173 кв. м.,   майстерня по ремонту побутової техніки площею 154 кв.  м.,   

магазин непродовольчих товарів площею 24 кв. м., станція технічного обслуговування 

площею 436 кв. м., перукарня площею 62 кв. м., магазин непродовольчих товарів площею 

123 кв. м., стоматологічний кабінет  площею 134 кв. м., магазин площею 320 кв. м.,   а 

також кав’ярня на 10 посадкових місць.  

   Продовжувалась робота  щодо приведення зовнішнього вигляду тимчасових споруд 

до естетичного вигляду: переобладнано  дві тимчасові споруди..  

           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». 
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Для залучення туристів в Музеї пропаганди щомісячно проводяться виставки,  майстер 

класи народних умільців, до послуг приїзджих  громадян  5 готелів, мотелів на 88 ліжок.       

В 2022 році складено адміністративних  протоколів за статтею 152 Кодексу України 

про адміністративні правопорушення  та пп. 6,8,9 Правил благоустрою території                 

м. Шепетівки  - 12.  Накладено адміністративних стягнень у формі штрафу  - 8 одиниць на 

суму 2720 грн. 

Грошові доходи населення та ринок праці. 
 

         Доходи громадян 

Протягом  2022 року в Шепетівській територіальній громаді  в умовах воєнного стану  

зберігається динаміка росту рівня середньомісячної заробітної плати.  Так,  за 

оперативними  даними  за ІІІ квартал   2022 року середньомісячна заробітна плата 

становить 14832,1 грн., що на 1616,1 грн. більше  від рівня заробітної плати за І квартал 

2022 року. У вересні 2022 року середньомісячна заробітна плата  становила 14656,0 грн., 
що в 2,25 рази ( на 8156,0 грн.) більше від мінімальної заробітної плати та на 1498,0 грн. 

більше від січня 2022 року.   
Найвищий рівень заробітної плати за  ІІІ кв. 2022 р.  відмічається у таких галузях: 

сільське та лісове господарство - 26407,4 грн.; промисловість - 24927,5 грн.; постачання 

електроенергії, газу -13947,3 грн. ; державне управління - 14757,6 грн.; охорона здоров"я - 

13527,7 грн.  Найменший рівень заробітної плати  - у працівників торгівлі -7789,4 грн. та 

транспорту - 6878,0 грн.  

Погашення заборгованості із виплати заробітної плати 

 Станом на 01.01.2022 року  за статистичними даними   по Шепетівській міській 

територіальній громаді  була зареєстрована    заборгованість із виплати заробітної плати  в 

сумі 367,7 тис. грн.  У працівників  "Професійно - технічного закладу Шепетівського 

міського спортивно - технічного клубу товариства сприяння обороні України" - в сумі 40,8 

тис. грн. та на ПрАТ "Шепетівське автотранспортне підприємство 16807" - в сумі 326,9 

тис. грн.   Станом на 01.03.2022 року заборгованість на ПрАТ "Шепетівське 

автотранспортне підприємство 16807" повністю погашена. Проте виникла заборгованість 

у працівників Філії "Шепетівська ДЕД "ДП "Хмельницький облавтодор" в сумі 177,7 тис. 

грн., яка була погашена 01.05.2022 року. 

          Cтаном на 01.10.2022 року існує заборгованість  в сумі 58,2 тис. грн. в "Професійно - 

технічному навчальному  закладі Шепетівського міського спортивно - технічного клубу 

товариства сприяння обороні України". Причиною заборгованості є припинення 

діяльності через  заборону Головного Сервісного Центру МВС на реєстрацію нових 

навчальних груп у зв'язку із зменшенням кількості слухачів, заявленої в матеріалах 

попередньої безстрокової  акредитації. За результатами  проведеної роботи та вжитих 

заходів  заборгованість із заробітної плати  перед звільненими  працівниками повністю 

погашена, борг залишився лише  у керівника закладу, якого переведено на 0,5 ставки. 

      Легалізація  зайнятості населення 

Прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо запобігання надмірному тиску на суб'єктів господарювання» №1320 від 

04.03.2021, позбавило нашу територіальну громаду права здійснювати контроль за 

додержанням законодавства про працю. Тобто, у нас на сьогодні відсутня будь яка 

ефективна законна можливість боротись з тіньовою зайнятістю та захищати простих 

працівників від свавілля роботодавців. Саме контроль за додержанням законодавства про 

працю був одним з не- багатьох ефективних механізмів збільшувати доходи місцевих 

бюджетів через збільшення кількості легальних працівників, які сплачують податок на 

доходи фізичних осіб до нашого бюджету. Більше того, через ряд карантинних (ковідних) 

обмежень та мораторіїв на проведення перевірок з боку представників Держпраці України 

як органу, що має право проведення перевірок у роботодавців на предмет легального 

працевлаштування їх найманих працівників, ефективність роботи цього органу вкрай 

низька. Так, у 2021 році в нашій територіальній громаді такі перевірки майже не 
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проводились. У 2022 році через мораторій і війну перевірки додержання законодавства 

про працю, в т.ч. і легальне працевлаштування, не проводились взагалі. Реальним 

механізмом легалізації найманої праці є проведення  інформаційно-роз’яснювальної 

роботи з упередження  виникнення порушень в частині легального працевлаштування. 
З метою легального працевлаштування найманих працівників та недопущення 

виплати заробітної плати працюючому населенню менше передбаченого законодавством 

рівня, в умовах воєнного стану, спеціалістами   відділу праці та соціальних зв’язків, 

членами робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості 

населення проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота, як під час особистого 

прийому роботодавців, так і під час відвідувань за місцем здійснення їх виробничої 

діяльності. Власникам і працівникам вручені інформаційні витяги з нормативно-

правових документів, з роз’ясненням щодо відповідальності за порушення  

законодавства про працю.   

           За результатами проведеної інформаційно - роз’яснювальної  роботи протягом січня 

- листопада 2022 року в 63 суб’єктів господарювання  було укладено 142 трудових  

договори  з найманими працівниками. Кількісне значення укладених трудових договорів 

формувалось виключно по тих роботодавцях, з якими були проведені бесіди починаючи з 

місяця їх звернення за роз’ясненням. Сюди включалися і ті договори, які були оформленні 

після особистого прийому працівників, які працювали без оформлення трудових відносин 

та просили вплинути на свого роботодавця для їхнього офіціального оформлення. 

Також у ході проведення бесід роботодавцям надавались консультації щодо 

нарахування обов’язкових мінімальних доплат до посадового окладу за роботу у святкові 

неробочі дні, роботу у нічний період робочого часу та надурочні, а також проведення 

індексації заробітної плати, що в кінцевому результаті призвело до збільшення середньої 

заробітної плати на 250 - 400 грн.  

Ще одним механізмом покращення ситуації з легального працевлаштування 

найманих працівників нашої громади є заслуховування роботодавців на засіданнях 

створеної при міській раді робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і 

зайнятості  населення. Як показував аналіз ефективності проведення таких засідань у 

минулі роки, майже 90% роботодавців прислухались до порад членів комісії і не тільки 

офіційно оформляли трудові відносини з найманими працівниками, але й збільшували 

розмір їх оплати праці. На жаль, після повномасштабного нападу росії на територію 

України засідання таких робочих груп було тимчасово призупинено, через об’єктивні причини 

зумовлені війною та вирішення інших нагальних проблем. Після відновлення територіальної 

цілісності нашої держави такі засідання будуть продовжені і це значно покращить стан справ з 

легалізації  найманої праці у нашій громаді. 
 

Інформаційна та адміністративна політика. 
 

На сайті Шепетівської міської ради https://shepetivka-rada.gov.ua/, сторінці у 

соціальній мережі Facebookhttps://www.facebook.com/та новоствореному Telegram каналі 

проводилось інформування населення міста щодо соціально-економічного, суспільно-

політичного та культурного розвитку міста. Інформаційна діяльність провадилася у 2022 

році із врахуванням дії Закону України «Про правовий режим воєнного стану». 

Висвітлення діяльності міської ради у друкованих засобах масової інформації 

здійснювалась з врахуванням обмежень та відновилася із внесенням змін до Постанови 

Кабінету Міністрів від 9 червня 2021 р. № 590. 

 
Житлово-комунальне господарство та благоустрій. 

 
           Для забезпечення населення Шепетівської МТГякісною питною водою в достатній 

кількості  проведено  роботи , зокрема : 
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- капітальний ремонт ПВНС «Тітова» з заміною насосного агрегату, частотних 

перетворювачів та встановлено систему автоматизації та диспетчеризації;                                                      

- на нові насосні агрегати на трьох свердловинах родовища «Лісова галявина»;                                   

- поточний ремонт ВНС-2 з заміною насосних агрегатів, трубопроводів, запірної 

арматури; поточний ремонт на 10-и підвищуючи водопровідних насосних станціях 

(ПВНС); 

- поточний ремонт на 10-ти водозабірних свердловинах, замінено 400 м водопровідних 

мереж по місту; 

 - поточний ремонт 2-х станцій знезалізнення води; 

 -замінено 300 м головного водоводу поліетиленовою трубою Ду250 мм;  

 - поточний ремонт з заміною фільтруючого матеріалу на 3-х станціях доочистки води 

(бювети).                                                                                                                                      

Каналізаційні насосні станції і каналізаційні мережі: 

- Проведено модернізацію КНС-4 «РЕМ»; 

- Відремонтовано 100 п.м. каналізаційних мереж; 

- Проведено поточний ремонт та ряд профілактичних заходів на 7-и КНС; 

- Гідродинамічною каналопрочисною машиною планово прочищено 9,0 км 

каналізаційних мереж міста; 

- Проведено чистку приймальних відділень 6-и КНС. 

        Станом на 20.10.2022 року готовність котелень до роботи в опалювальний сезон 

складає 100%. Основний комплекс робіт по ремонтах обладнання виконано в повному 

обсязі. Проводиться модернізація котелень з встановленням обладнання. Виконано заміну 

трубопроводів теплопостачання загальною довжиною 1,014 км.  

        Протягом 2022 року проведено 8 засідань постійно діючої комісії для розгляду 

питань щодо відключення споживачів від систем (мереж) централізованого опалення 

(теплопостачання) та постачання гарячої води, 8 будинків від'єднано  від систем (мереж) 

централізованого опалення та 140 власникам квартир надано дозвіл на відключення  від 

систем (мереж) централізованого опалення.     

            На забезпечення утримання в належному технічному    стані об"єктів комунальної 

власності виділено  9306,7 тис.грн.,  збереження та утримання на належному рівні зеленої 

зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов - 2810,5 тис.грн., 

забезпечення благоустрою кладовищ – 1102,8 тис.грн.   бюджетних коштів  загального 

фонду. 

Енергоефективність та енергозбереження. 
             Протягом  2022 року  запроваджено систему щоденного енергетичного 

моніторингу в  бюджетних орнізаціях міста , закладах освіти   та медичних закладах 

територіальної громади. 

             В  КНП «Шепетівська багатопрофільна лікарні »  було замінено  17  вікон   на 

металопластикові,  двері  в  бактеріологічний відділ КДЛ  ,  відремонтовано  систему 

опалення,  замінено системи гарячого та холодного водопостачання . 

            В амбулаторії с.Плесна  КП «КНП  Шепетівського Центру ПМСД»  проведено 

заміну електричного котла на твердопаливний . 

            
Дорожньо-транспортна інфраструктура. 

          З початку року проведено поточний ремонт асфальтобетонного покриття вулиць 

міста: вул.В.Котика з нанесенням дорожньої розмітки пластиком та виконано роботи з 

нанесення дорожньої розмітки пластиком вул.Українська та перехрестя вул.Українська та 

вул.В.Котика. 

            Виконано поточний ремонт асфальтобетонного покриття з'їздів на окремих 

ділянках : вул.Старокостянтинівське шосе, вул.Героїв Небесної Сотні, проспект Миру.  

            Виконано роботи з поточного ремонту ділянок тротуарів вулиць міста (вкладання 

бруківки): вул.Степана Бандери, вул.Шешукова, вул.Чкалова. 
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            По вулицях міста з асфальтобетонним покриттям виконувались роботи з ліквідації 

ямковості з використанням установки УЯР.  

            Виконано роботи з утримання доріг міста з грунтовим покриттям (грейдерування) : 

вул.Володимирська, вул.П.Дорошенка, вул.С.Бандери, вул.Паркова, вул.Пролетарська, 

вул.Матросова, вул.Рампова, вул.Горбатюка, вул.Федорова, вул.Некрасова, 

вул.Хвильового, вул.Шешукова, вул.Пліщинська, вул.Л.Чайкіної, вул.І.Сікорського, 

вул.Промислова, вул.Партизанська, вул.Січових Стрільців, вул.Гоголя, вул.Горького, 

вул.8-го Березня, пров. 8-го Березня, вул.Першотравнева, вул.ІІ Садова (дачний масив), 

вул.Д.Галицького, вул.Судилківська, вул.Длужневського, пров.М.Залізняка, вул.Героїв 

Небесної Сотні, вул.Руднєва, вул.Рильського, вул.Амосова, вул.Оранжерейна, 

вул.Леонова, вул.Лермонтова, вул.Б.Хмельницького, селище Косецьке, вул.Ушакова, 

вул.Лінника, дорога до полігону ТПВ. 

          Згідно Плану червоних ліній  магістральних та житлових вулиць міста  вулиця 

Судилківська  належить до магістральних вулиць у м. Шепетівка. Дана вулиця має 4 

смуги руху: по дві смуги в протилежних напрямках.    Схема організації дорожнього руху, 

затверджена поліцією, на даний час відсутня. Управлінням житлово-комунального 

господарства Шепетівської міської ради  проведено процедуру «відкриті торги»: 

«Проведення технічної інвентаризації та паспортизації вулиць (доріг)  Шепетівської 

міської територіальної громади» та укладено договір № 15 від 21.04.2022 р. з ПП 

«Гарантпроект» м. Запоріжжя. На сьогодні роботи з інвентаризації та паспортизації 

вулиць ще не виконані.   

Забезпечено утримання дорожньої розмітки в місцях облаштування пішохідних 

переходів та їх освітлення у темний час доби. 

          На території міста забезпечено функціонування існуючих світлофорних об'єктів , 

утримання дорожніх знаків  та мереж зовнішнього освітлення. 

           Маршрутна мережа автомобільного транспорту загального користування в місті 

включає в себе 15 автобусних маршрутів, з них 11 діючих,  на яких працює 17 

транспортних засобів. Маршрути обслуговують 4 перевізників, з них 3 - фізичні 

особи.  Загальна  протяжність доріг маршрутної сітки  становить 138,1 км.   Станом на 

01.10.2022 року передбачено в місцевому бюджеті  фінансування на компенсаційні 

виплати автоперевізникам за пільгове перевезення окремих категорій громадян  в сумі 

4485,5 тис. грн., профінансовано   автоперевізникам  3199,4 тис.грн. 

 

Житлова політика, містобудування , регулювання земельних відносин. 
             За 9 місяців 2022 року було оформлено в єдиній електронній системі у сфері 

будівництва та видано 30 шт. містобудівних умов та обмежень, 30 будівельних паспортів, 1 

лист про наявність та підтвердження містобудівних умов та обмежень, 62 витяги про 

присвоєння адрес. 

            Підготовлено та видано в паперовому варіанті: 17 паспортів прив’язки тимчасових 

споруд (далі ТС), 27 витягів з містобудівної документації, 13 нових договорів про пайову 

участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури                    

м. Шепетівка при встановленні тимчасової споруди для провадження підприємницької 

діяльності та 38 додаткових угод, також продовжено термін дії 42 паспортів прив’язки ТС, 

видано 46 наказів про зміну та присвоєння адреси та 30 наказів про затвердження 

містобудівних умов та обмежень, внесено зміни в 6 паспортах прив’язки ТС. 

        З  початку  2022 року   прийнято в експлуатацію 29 об'єктів будівництва ,  основні 

з них: 

-   Хмельницька обласна служба єдиного замовника «Реконструкція відділення 

невідкладної медичної допомоги КНП» Шепетівська ЦРЛ, вул. В.Котика, 85 (897.6 кв.м, 

вартість 13921.164 тис.грн); 

- Комунальний заклад культури «Музей пропаганди Хмельницької обласної ради» 
(Капітальний ремонт системи пожежного водопостачання) вул. Островського, 2 ( 60м/п, 

вартість 49.925 тис.грн); 
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- Будівництво двоповерхового житлового будинку розміром 10*11 м з майстернею 

по ремонту побутової техніки на першому поверсі, вул. Некрасова, 3 (154.4 кв.м, 1316 тис. 

грн.); 

- Нове будівництво магазину непродовольчих товарів, просп. Миру 24-В, (24,2 кв.м, 

вартість 132,26 тис. грн.); 

- Нове будівництво станції технічного обслуговування ТОВ «МЕРКУРІ ТРАНС 

ЛОГІСТИК», вул. П’яскорського, 6-В (435.7 кв.м, вартість 2100.696 тис.грн); 

- Нове будівництво магазину, вул. героїв Небесної Сотні, 33-В (319.8 кв.м, 986.96 

тис. грн.). 

        Проведено реконструкцію системи киснепостачання в КНП «Шепетівська  

багатопрофільна  лікарня» по вул. В.Котика, 85 (56.3 кв.м, 11443,928тис. грн.).           

             За 9 місяців 2022 року  прийнято  в експлуатацію 8 житлових будинків загальною 

площею 1007,7,4 кв. м., житловою площею - 431,9 кв.м.    Видано  два сертифікати про 

прийняття в експлуатацію ( реконструкція нежитлового приміщення, приміщення 

громадського призначення (студія краси) та квартири №16 шляхом їх об’єднання в 

нежитлове приміщення за адресою: вул. Островського, 6А, приміщення 10 та 

реконструкція відділення невідкладної медичної допомоги КНП, Шепетівська ЦРЛ, вул. 

В.Котика, 85). Зареєстровано 40 повідомлень про початок виконання будівельних робіт. 
           В 2022 році було створено  3  об’єднання співвласників багатоквартирних будинків 

(ОСББ).   Станом на 01.10.2022 року  зареєстровано 73  ОСББ.                     

           Станом на   01.11.2022  на квартирному обліку перебуває 1411 громадян, з них :на 

загальних підставах – 722  громадян, 496 громадян, які мають право на першочергове 

отримання житла та 193 громадян, які мають право на позачергове одержання  житла.    

            У жовтні 2022 року виконавчим комітетом  видано два ордери на «службове                                

житло" для лікарів загальної практики –сімейної медицини та 1 кімнату в гуртожитку  для 

сім’ї, яка постраждала внаслідок пожежі. 

 

Соціальннй  захист 
Пільгове забезпечення. 
        В місті користуються пільгами та занесені до Єдиного державного автоматизованого 

реєстру осіб, що мають право на пільги  7959 пільговиків. За дев`ять місяців  2022 року 

2332 пільговикам було надано пільг за надані житлово-комунальні послуги в сумі 12746 

тис. грн. З міського бюджету виділено на компенсацію втрат за надані пільги  по послугах 

зв’язку  - 35,3 тис. грн. Скористались пільгами на проїзд автомобільним транспортом 4963 

пільгових категорій населення. У  2022 році  виконавчим комітетом Шепетівської міської 

ради укладено угоду з акціонерним  товариством “ Українська Залізниця” на перевезення 

залізничним транспортом пільгових категорій населення. За дев`ять місяців 2022 року 

скористались пільгою з проїзду залізничним транспортом 344939 пільгових категорій 

громадян. 

     Впродовж  9 місяців 2022 року з міського бюджету  профінансовано 3199,4  тис. грн. 

для відшкодування втрат  перевізникам за здійснення пільгових перевезень окремих 

категорій громадян автомобільним  транспортом та 1072,3 тис. грн. за перевезення 

залізничним транспортом.       

    Постійно ведеться контроль за наданням санаторно-курортного лікування та надання  

послуг по психологічній реабілітації. За дев`ять місяців 2022 року 8 учасників АТО  

оздоровились в санаторіях України. 

       Відповідно до Програми підтримки учасників бойових дій  та осіб з інвалідністю 

внаслідок війни Шепетівської міської територіальної громади на 2022 рік  надано послуг з 

безкоштовного зубопротезування  5 учасникам бойових дій  на суму 13,6 тис. грн. та 6 

особам з інвалідністю внаслідок війни на суму 19,4 тис. грн. Видано ще 9 направлень на 

безкоштовне зубопротезування. Одна особа з інвалідністю внаслідок війни отримала 

медикаменти на суму 870 грн. В цілому перебуває на черзі на безкоштовне 

зубопротезування  15 учасників бойових дій та осіб з інвалідністю.  
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     Щомісячно проводиться нарахування 50% знижки плати за користування житлово-

комунальними послугами, 16 родинам загиблих учасників АТО, 6 родинам загиблих 

Захисників та Захисниць України, 1  постраждалому учаснику революції Гідності та 1 

дружині загиблого на Майдані за рахунок коштів місцевого бюджету.  

         На обліку в управлінні праці та соціального захисту населення Шепетівської міської 

ради станом на 01.10.2022 р. перебуває  4919 внутрішньо переміщених осіб. Зокрема  за              

9 місяців 2022 році за отриманням довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної 

особи до управління звернулось  4746 чоловік, з них 6 внутрішньо  переміщеним особам 

надаються пільги на житлово- комунальні послуги.       

Забезпечено в повному обсязі ведення та наповнення Єдиного державного 

автоматизованого реєстру пільговиків (ЄДАРП); централізованого банку даних з проблем 

інвалідності (ЦБІ). 

Відповідно до  Програми  підтримки  учасників  антитерористичної операції / операції 

об’єднаних сил та   членів сімей загиблих учасників АТО/ООС – мешканців м. Шепетівки   за 

9 місяців  2022 року для 18  учасників АТО та членів сімей загиблих  надано одноразову  

грошову допомогу на суму 23350,0 грн.; одноразову грошову допомогу сім"ям загиблих 

учасників АТО/ООС у разі загибелі  учасника - 8 чол. на суму 684000,0 грн., надано пільги 

на оплату житлово - комунальних послуг сім"ям загиблих учасників - 16 чол. на суму 

91527,24 грн.; щорічну грошову допомогу матерям загиблих учасників АТО/ООС до дня 

матері - 80000,00 грн.; одноразову грошову допомогу у разі отримання поранення - 5 чол. 

на суму 50000,00 грн.; одноразову грошову допомогу батькам та дружині ( чоловікові) 

загиблих  учасників АТО/ООС, військовослужбовців -26 чол. на суму 130000,00 грн.; 

відшкодовано витрати пов'язані з похованням загиблих ( померлих) учасників АТО/ООС 

та військовослужбовців - 6711,3 грн.  

Відповідно до Комплексної програми соціального захисту населення за 9 місяців 2022 

року надано допомогу на поховання непрацюючих  громадян не пенсійного віку - 

44800,00 грн.; відшкодовано витрати на оплату ЖКП - 6725,76 грн.; надано матеріальну 

одноразову допомогу - 227500,00 грн.; стипендію почесному громадянину - 245445,0 грн.; 

одноразову допомогу на поховання громадянам, які опинились в складних життєвих 

обставинах - 11523,4 грн. Виділено кошти на поховання безрідних громадян - 4792,6 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) . 

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, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №442 від 

01.08.1992р. «Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці», в 

умовах обмежень воєнного стану, проведено 16 експертиз стану умов праці на 

підприємствах, установах та організаціях об’єднаної територіальної громади. За 

наслідками перевірок керівникам видано 16 довідок-висновків з пропозиціями щодо  

усунення  виявлених порушень за такими видами експертиз: 

- умов праці на робочих місцях – 3; 

- якості проведення атестації робочих місць за умовами праці та правильності 

віднесення їх до категорії із шкідливими і важкими умовами праці –6; 

- правильності застосування Списків №1 і №2, згідно з якими  призначаються 

(встановлюються) пенсії за віком на пільгових умовах – 2; 

- правильності застосування списків на додаткові відпустки та доплати -5. 

Загальна кількість робочих місць, що підлягають атестації на перевірених підприємствах, 

установах та організаціях  – 264, з них атестовано 264  робочих  місця.  
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У звітному періоді за результатами проведеної інформаційно-розяснювальної роботи 

під час особистого прийому спеціалістом з питань експертизи умов праці надано 

методичну та практичну допомогу 36 спеціалістам підприємств,  установ та організацій, 

розглянуто 30 усних звернень громадян з питань пільгового пенсійного забезпечення, 

надання інших пільг та компенсацій за роботу із шкідливими та важкими умовами праці.  

       Атестація робочих місць за умовами праці проведена на 33 підприємствах, установах 

та організаціях у чіткій відповідності до вимог, затверджених постановою КМУ від 

01.08.1992р. №442. 

Працівники підприємств, установ та організацій, за результатами проведеної атестації 

робочих місць за умовами праці, за роботу із особливо шкідливими та особливо важкими 

та із шкідливими та важкими умовами праці отримують додаткові пільги та компенсації: 

право пільгового пенсійного забезпечення за Списком №1 - 35 працівників, за Списком 

№2 - 137 працівників, право на щорічні додаткові оплачувані відпустки та щомісячні 

доплати до тарифу заробітної плати - 1467 працівників, право на скорочену тривалість 

робочого тижня - 12 працівників, понад 1500 працівників безкоштовно отримують 

молоко. 

Колективні договори укладені та зареєстровані на 97 підприємствах, установах та 

організаціях міста. За  9 місяців 2022 року  укладено та проведено повідомну реєстрацію 

12 колективних договорів, до 6 діючих колективних договорів внесено і зареєстровано 

зміни та доповнення. Кількість працівників, які охоплені колективними договорами 
складає 6472 особи, що становить 98,0% до облікової кількості штатних працівників на 

підприємствах, установах та організаціях об’єднаної територіальної громади.  

 
Підвищення рівня безпеки та захисту громадян 

          Протягом 9 місяців  2022 року серед населення міста сталося 520 нещасних випадків 

невиробничого характеру, внаслідок яких потерпіло 520 осіб, із них 126 дітей віком до 14 

років. Загинуло внаслідок травм, отруєнь та інших зовнішніх впливів 33 особи, що на 18 

осіб більше ніж за минулий рік. Серед загиблих в побуті 1  дитина  віком до 14 років.  

          Протягом 2022 року сталося 14 нещасних випадки пов’язаних з транспортом,  в 

результаті яких потерпіло 14 осіб. Серед потерпілих 4  дитини 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 433 обстеження 

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. 

        

Підтримка сім’ї, дітей та молоді. 
            Протягом 9 місяців 2022 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 .  

             На обліку перебуває 72 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, 34 дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, поставлено на облік 

8 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та 4 дітей, що опинилися у 

складних життєвих обставинах, здійснювався супровід 12 дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, які прибули з інших регіонів; 5 прийомних сімей, в 

яких виховується 12 статусних дітей, створено 1 нову прийомну сім’ю, здійснювався 

контроль та облік усиновлених дітей, на обліку служби перебуває 35 сімей усиновлювачів,  

проведено 10 цільових профілактичних рейдів, обстежено 39 сімей, які перебувають у 
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складних життєвих обставинах, на 4 батьків направлено подання до поліції про 

притягнення їх до відповідальності за ст.184 КУпАП, 1 дитину, мати якої не створила 

належних житлово-побутових умов, було влаштовано у Хмельницький обласний 

спеціалізований будинок дитини,  140 громадянам надано консультативну допомогу щодо 

виховання та утримання дітей. 

               До Дня матері було закуплено та вручено подарунки 4 прийомним матерям, 

підготовлено акцію "Турбота", під час якої 20 дітям, що опинилися у складних життєвих 

обставинах вручено канцелярські набори школяра, закуплені в рамках коштів програми 

"Діти Шепетівки". 

На час воєнного стану  Шепетівським міським центром соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді організовано роботу щодо надання соціальних послуг сім’ям, які 

опинились в складних життєвих обставинах та внутрішньо переміщеним особам, які 

переїхали до Шепетівської територіальної громади внаслідок бойових дій. Працівниками 

центру, фахівцями із соціальної роботи та психологом здійснюється оцінка соціально – 

економічних потреб сім’ї та емоційно - психологічного стану. З 24.02.2022р.внутрішньо 

переміщеним особам надається гуманітарна допомога (одяг, взуття, продукти харчування, 

засоби особистої гігієни, засоби для прання, солодощі). Допомогу надано 635 

внутрішньопереміщенимособам (328 сім’ям). Формування гуманітарної допомоги було 

організовано спільно з мешканцями міста, волонтерами, в тому числі волонтерами з 

Німеччини та Польщі. Допомогу внутрішньопереміщеним особам надали 78 

благодійників. 

Станом на 01.11.2022 року  Шепетівським міським центром соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді соціальною роботою охоплено 11 103 особи (надано 15207 послуг),із 

них 4680 осіб охоплено груповими заходами профілактичного спрямування, в рамках 

реалізації програм. З метою забезпечення комплексних соціальних послуг для надання 

допомоги у вирішенні складних життєвих обставин працівниками центру соціальною 

роботою та соціальним супроводом охоплено 1071 сім’ю.  

На сторінці Шепетівського міського центру в мережі facebook надаються 

рекомендації щодо збереження життя та здоров’я жителів міста та висвітлюється 

діяльність центру.  
Освіта. 

                 У Шепетівській міській громаді функціонує 12 закладів загальної середньої 

освіти, в яких навчається  5797 учнів, 14 закладів дошкільної освіти, в яких виховується 1708 

дітей. Кількість  груп – 94, що забезпечує потреби населення громади. 

                 Створені умови для навчання  90 здобувачів освіти з особливими освітніми 

потребами (ООП) в закладах загальної середньої освіти: 42 особливі дитини здобувають 

освіту у 25 інклюзивних класах, 16 – у спеціальних класах Гімназії №5, 32 – навчаються за 

індивідуальною формою навчання (педагогічний патронаж). 

 

З 1 вересня 2022 року вже 594 учні 5-х класів розпочали навчання за новим 

Державним стандартом НУШ. Тому станом на жовтень 2022 року  учні 1-5-х класів є 

здобувачами освіти в Новій українській школі. Педагоги НВК №1 1,2,3,4,5,6-х класів (по 

одному з паралелі, в 1 кл.-2) навчають учнів за проєктом «Інтелект України». Учителі 1-го 

класу НВК «ЗОШ-гімназія»   навчають учнів за проєктом «Світ чекає крилатих». 

Підтримка та розвиток учнів, які володіють потенціалом до високих досягнень, - 

один із пріоритетних напрямів освітньої політики громади. У період карантину проведено 

три етапи Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів. У ІІ (міському) 

етапі взяли участь 428 учнів, перемогу отримали 246 учнів, із них: І місце – 65, ІІ місце –

80, ІІІ місце – 101. У ІІІ (обласному) етапі взяли участь 100 учнів, з них: переможців – 48 

(диплом І ступеня – 9 учнів, ІІ ступеня – 9, ІІІ ступеня – 30), що становить 72% від 

загальної кількості учасників.  

В ЗДО створені умови для навчання  29 дітей в 11 інклюзивних групах та для 116 

дітей - в спецгрупах (функціонує 3 офтальмологічні групи, 2 логопедичні групи,  2 

ортопедичні групи). 
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Збірна команда юних біологів закладів освіти посіла почесне перше місце. 

Учасниками обласного етапу  конкурсу ім. Т.Шевченка стали 2 здобувачі освіти із гімназії 

№6 та НВК №1, на державному заключному етапі II місце здобула учениця 5 класу 

гімназії №6 Сікан О.. Цьогоріч 135 учасників Всеукраїнського відкритого марафону з 

української мови вибороли такі результати: І – 29, ІІ – 24, ІІІ – 9. 

У ІІ обласному етапі конкурсу-захисту МАН України громаду представляли 25 

учнів, 13 із них –переможці: 1 - І, 4 - ІІ,8 - ІІІ місць. Слюсар О., учень СЗОШ №2, став 

абсолютним переможцем на І-му етапі та отримав Диплом ім. Героя України Миколи 

Дзявульського «Кращий науковець року», узяв участь у ІІІ Всеукраїнському етапі 

конкурсу-захисту. 

12 випускників ЗЗСО отримали 200 балів з НМТ, двоє з яких мають по 200 балів з 

двох предметів: ЗОШ №1 - Єфімов Р., математика; Підгородецька А., історія; СЗОШ №2 – 

Бондарчук Д., математика та історія; ЗОШ №8 – Рудюк Р., математика; НВК «ЗОШ – 

гімназія» - Коцюбко С.,  українська мова та математика; Слісарчук К., Гренішина А., 

Пушкарук Н., історія, Новіцький О., математика, Архип῾юк К., Самков В., математика; 

НВК №3 – Кель В., українська мова. Лідером за кількістю двохсотбальників є НВК №1. 

Освітянська спільнота – активні учасники різноманітних випробувань. В обласному 

конкурсі «Учитель року-2022» взяли участь 3 педагоги, 1 із них лауреатка конкурсу - у 

номінації «Правознавство» - Оніщук М.В., учитель НВК №3.У конкурсі фахової 

майстерності «Джерело творчості» переможцем обласного етапу стала керівник гуртка 

ЦЕНТУМ  Ковальчук А.О.. Із 110 представлених робіт на область - 84 переможці (І – 16, 

ІІ – 36, ІІІ – 32) обласної виставки педагогічних інновацій «Освіта Хмельниччини на 

шляхах реформування».  

У позашкіллі функціонує 3 заклади (84 гуртки – 114 груп): у  ЦЕНТУМі - 36 гуртків, 

540 дітей; у ЦНТТУМі - 26 гуртків (29 гурткових груп), 517 школярів; у ЦДЮТі - 34 

гуртки,  700 вихованців.З метою широкого залучення дітей до гурткової роботи закладами 

налагоджено співпрацю з усіма ЗЗСО. 18 гуртків ЦЕНТУМу працювали у всіх закладах, 

окрім ЗОШ №8 та НВК №1. Заняття 19 гуртків ЦНТТУМу проводились у ЗОШ №№1,8, 

СЗОШ №2, гімназіях №№ 4,5,6. У НВК №№1,3, СЗОШ №2, НВК «ЗОШ-гімназії», ЗОШ 

№1, гімназії №4 функціонують гуртки ЦДЮТу. 

Усіма видами харчування охоплено 96% учнів, гарячим – 75%. Вартість харчування 

для учнів соціально незахищених категорій збільшилась на 2 грн. у порівнянні з минулим 

роком і становила до 01.02.2022 15,0 грн., а після цього періоду встановлено 17 грн. у 

гімназіях №№ 4,5, ЗОШ №8, Плесенській і Пліщинській гімназіях (при самостійному 

способі організації харчування) і 22 грн. у НВК №№ 1,3, НВК «ЗОШ-гімназія», ЗОШ №1, 

СЗОШ №2, гімназіях №№ 3,6 (при аутсорсингу). Ці витрати фінансувалися за рахунок 

міського бюджету. Усього безкоштовно харчувалося 929 учнів – це 16% здобувачів освіти.  

Виконано перевезення учнів, які щоденно користувались послугами громадського 

транспорту в січні 2022 р. на суму   13888 грн. 

У 2022 році виділено кошти в розмірі 18100 грн. на виплату одноразової допомоги                         

10 дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-

річного віку. 

У ході підготовки закладів до нового навчального року використано більше 13 млн. 

799 тис.грн, з них: 12 млн 593 тис.грн – бюджетні кошти та 1 млн. 379 тис.грн - 

позабюджетні, із яких майже 1 млн. 170 тис.грн – спонсорська допомога. Ці кошти 

використано на ремонт приміщень та зміцнення навчальної, методичної й матеріально-

технічної бази. 

На виконання Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» 

щодо реформування освітньої галузі було продовжено оптимізацію закладів освіти, 

зокрема рішеннями XХV сесії міської ради VІІІ скликання від 26.05.2022  №№ 7,8,9 було 

змінено тип та перейменовано   Плесенську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів 

Шепетівської міської ради Хмельницької області в Плесенську гімназію Шепетівської 

міської ради Хмельницької області;   реорганізовано Пліщинський заклад дошкільної 

освіти «Барвінок» Шепетівської міської ради Хмельницької області шляхом приєднання 
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до Пліщинської гімназії Шепетівської міської ради Хмельницької області;   припинено 

діяльність Шепетівського міжшкільного навчально-виробничого комбінату Хмельницької 

області шляхом ліквідації.  

         На виконання  заходів Програми соціально-економічного розвитку Шепетівської 

міської територіальної громади  за 2022 рік : 

- з 01.09.2022 зменшено мережу класів ЗЗСО на 3 класи (економія ДБ за                                       

вересень-грудень – 360тис.грн.), мережу груп ЗДО на 5 груп (економія МБ за вересень-

грудень– 446тис.грн.), закрито одну цілодобову групу (економія МБ за вересень-грудень–

161тис.грн.). Рішенням ХХV сесії міської ради VІІІ скликання від 26.05.2022 №8 

реорганізовано Пліщинський ЗДО шляхом приєднання до Пліщинської гімназії (економія 

МБ за вересень-грудень–168тис.грн.); 

- з 01.09.2022 зменшено мережу чергових груп на 4 групи (економія МБ за 
 вересень-грудень–185тис.грн.);     

- два  1-х класи виведено з мережі ЗДО: виконання вимог Державного аудиту   

зменшення ставок ЗДО на  ставок, (економія МБ за вересень-грудень – 58тис.грн.); 

            -  зміцнено МТБ закладів освіти (ТЗН, меблі) на суму 837 тис.грн., Державний 

проєкт капітальних ремонтів харчоблоків призупинено у зв’язку з введенням воєнного 

стану ; 

            -   з 01.09.2022 в ЗЗСО зменшено класи (на 2),  в ЗДО збільшено групи (на 2) з 

інклюзивним навчанням;       

            -   проведено капітальні ремонти в ЗОШ №1, НВК №№1,3; виготовлено ПКД в 

Гімназії №6 на суму 566 тис.грн.;      

            -   в  усіх закладах освіти проведено поточні ремонти приміщень та найпростіших 

укриттів на суму 3млн.374тис.грн.;   

            -  з метою утеплення приміщень у 22 закладах освіти замінено вікна та двері на 

суму 5млн.292тис.грн.;   

            -  виготовлено ПКД та виконано монтаж пожежної сигналізації у 9 закладах освіти 

на суму 6млн.695тис.грн ;   

           -   надбавка  за престижність педпрацівникам ЗДО та ЗПО в розмірі 12,5%; 

           -   до нового навчального року всі працівники закладів освіти пройшли 

безкоштовний періодичний медогляд; 

           -  рішенням ХХV сесії міської ради VІІІ скликання від 26.05.2022 №9 припинено 

діяльність Шепетівського міжшкільного навчально-виробничого комбінату шляхом 

ліквідації (економія МБ за вересень-грудень– 830тис.грн.);  

           - ризики забезпечення харчування учнів ЗЗСО не виникали. При їх виникненні 

необхідні будуть рішення міської сесії на введення додаткових посад та виділення 

додаткових коштів (орієнтовно на 1 місяць 300тис.грн.); 

           - в закладах освіти МТГ здобувачі освіти з інших територіальних громад не 

навчаються; навчаються лише діти ВПО;  

            - у зв’язку з введенням воєнного стану вирішення питання відтерміновано. У 

закладі навчається 245 учнів, з них – 60 вихованців, які отримують 2-х разове харчування 

(25 дітей ВПО, 35 – діти МТГ);  

            - у зв’язку з введенням воєнного стану платні освітні послуги не надавались. 

 

Культура. 
           Робота закладів культури проводилася в звичайному та онлайн - режимі.  Масові 

заходи проводилися згідно плану роботи,  з дотриманням вимог у зв’язку із воєнним 

станом в країні. 

На сценах, у залах будинків культури міста, сіл Плесни, Пліщина, клубу села 

Жилинці  під керівництвом творчих працівників відділу культури  відбуваються усі 

найголовніші події, заходи і зустрічі громади, активна співпраця з волонтерськими 

організаціями. Вони є  об’єднуючою ланкою та місцем, де проводяться аукціони на 

підтримку ЗСУ,  культурно-масові заходи громади. 



18 

 

 Міський будинок культури та його  філії у селах Плесна, Пліщин, Жилинці  активно 

беруть участь у різноманітних конкурсах, челенджах, марафонах онлайн та проводять 

благодійні заходи (концерти, аукціони) по збору коштів на підтримку ЗСУ. Зібрано більше 

32 тис. грн. 

            В бібліотеках  міста проведено  163 заходи,  за  межами -40.  Матеріально-технічна 

база бібліотек  не поповнювалася.  На періодичні видання  кошти не виділялися.  

           Міський муніципальний духовий оркестр брав участь  у всіх   культурно- масових 

заходах  та траурних процесіях за загиблими героями громади .  

         З метою забезпечення належного технічного стану атракціонів (11шт.) проведено 

державним підприємством «Подільський експертно-технічний центр Держпраці» 

випробовування та експертне обстеження і  на основі їх висновку отримано дозвіл на 

експлуатацію всіх діючих атракціонів.   Придбано нові банери до свят. Оновлено вивіску 

входу в парк.  

Фізична культура і спорт. 
На виконання  Програми розвитку фізичної культури та спорту в Шепетівській 

міській територіальній громаді на 2021-2025 рр. у 2022 році було виділено 417 тис. грн., з 

них  на олімпійські види спорту 367,3 тис. грн. та на неолімпійські види спорту 49,7 тис. 

грн. За  9 місяців  2022 року було профінансовано 29 виїздів збірних команд міста 

Шепетівки з різних видів спорту.   

В серпні .2022 року   комісією щодо присудження премії  «За вагомі досягнення у 

сфері фізичної культури та спорту Шепетівської міської територіальної громади»  було 

відзначено кращих спортсменів та їх тренерів відповідно до номінацій:    Кращий 

спортсмен з олімпійських видів спорту – 16  спортсменів ;  Кращий спортсмен з видів 

спорту що не входять до олімпійської програми – 7 спортсменів.;  Кращий тренер з 

олімпійських видів спорту –  Медведя В.І. та Алтуняна М.О.;   Кращий  тренер з видів 

спорту що не входять до олімпійської програми – Рудіча О.В.  Відзначено  грамотою 

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

подарунками – 11 чол. 

Тричі на тиждень  тренер- спеціаліст Лаврук О.О. проводить тренування з людьми 

з обмеженими можливостями у приміщенні комплексної дитячо-юнацької спортивної 

школи. 

             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 494 вихованця. Тренування проводять 17 тренерів –викладачів, з них 9 

штатних та 8 – сумісників. 

            У 2022 році міським центром фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» 

проводилися самостійно або спільно з іншими організаціями змагання з шахів,  міні-

футболу, фут-залу, баскетболу, петанку,  дартсу та ін. в рамках соціального проекту 

«Активні парки- локації здорової України».. Загалом участь у всіх заходах центру взяло 

1679 чоловік та було залучено 9 волонтерів. На фізкультурно-оздоровчі заходи для 

нагородження призерів центром використано 8,6 грн. з місцевого бюджету (грамоти, 

медалі, кубки,  призи), придбано дві стійки баскетбольні -25,8 тис.грн .  

 
Мобілізаційна  та оборонна робота, техногенна безпека, охорона праці. 

 
На виконання «Програми заходів національного спротиву Шепетівської міської 

територіальної громади на 2022 рік» станом на 01.10.2022 року, з метою сприяння 

обороноздатності та мобілізаційній готовності держави забезпечено виконання заходів 

підготовки території Шепетівської міської територіальної громади до оборони в 

особливий період, а саме: 

1. Заходи територіальної оборони (Забезпечення підрозділу територіальної оборони,  

військовослужбовців, військовозобов’язаних, роти охорони Шепетівського РТЦК 

та СП, добровольчих формувань територіальної оборони, сил руху опору, поліції та 
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інших правоохоронних органів; рятувальників, працівників критичної 

інфраструктури): 

- забезпечення перевезення особового складу до місць призначення на суму1010,0 

тис.грн. 

- оплата послуг поточного, капітального ремонту з облаштування (в тому числі 

поточний ремонт внутрішніх та зовнішніх мереж тепло- водо-, електро-, 

газопостачання та водовідведення) об’єктів для потреб підрозділів територіальної 

оборони, роти охорони Шепетівського РТЦК та СП, добровольчих формувань 

територіальної оборони, сил руху опору, у пунктах дислокації (об’єкти несення 

служби), блок – постів, функціонування об’єктів критичної інфраструктури, 

захисних споруд, вогневих позицій на суму 1562 тис.грн. 

- оплата послуг з поточного ремонту транспортних засобів для потреб оборони на 

суму 440,0 тис.грн. 

- придбання предметів, матеріалів, канцелярських товарів, комп’ютерної техніки на 

суму 9279,5 тис.грн. 

- придбання бензину, дизельного пального на суму 380,0 тис.грн. 

- придбання запасних частин для транспортних засобів для потреб оборони на суму 

1022 тис.грн.  

- придбання основних засобів на суму 2589,5 тис.грн. 

- забезпечення продовольчих потреб в тому числі послуги з організації харчування 

на суму 370,0 тис.грн.                                                                                                              

Всього на суму 16653,0 тис.грн. 

2. Захист цивільного населення внутрішньо переміщених осіб: 

- задоволення продовольчих потреб внутрішньо переміщених осіб. Оплата послуг з 

організації харчування, придбання продуктів харчування на суму 489,6тис.грн.; 

- придбання предметів та матеріалів, оплата послуг з облаштування (в тому числі 

поточний ремонт внутрішніх та зовнішніх мереж тепло-, водо-, електро-, 

газопостачання та водовідведення) місць розміщення громадян, які у зв'язку з 

бойовими діями залишили місце проживання на суму 273,6тис.грн.                         

Всього здійснено заходів на суму 763,2 тис.грн. 

          Протягом 9 місяців  2022 року серед населення міста сталося 520 нещасних випадків 

невиробничого характеру, внаслідок яких потерпіло 520 осіб, із них 126 дітей віком до 14 

років. Загинуло внаслідок травм, отруєнь та інших зовнішніх впливів 33 особи, що на 18 

осіб більше ніж за минулий рік. Серед загиблих в побуті 1  дитина  віком до 14 років.  

          Протягом 2022 року сталося 14 нещасних випадки пов’язаних з транспортом,  в 

результаті яких потерпіло 14 осіб. Серед потерпілих 4  дитини 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 433 обстеження 

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 95,0 тис.грн. 

 
Бюджетно –фінансова політика . 

Усього за січень-вересень 2022 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 

330023145,55 гривень. У січні - вересні 2021 року надійшло 190 475 505,94  грн, темп 

росту надходжень складає 73,3%.  

Усього у січні-вересні 2022 року до бюджету громади отримано власних доходів 

загального фонду 324 176 680,87 грн, що складає 116,19% або на 45 176 746,62 грн. більше 

до бюджетних призначень на цей період (278 999 934,25грн.), а до відповідного періоду 

минулого року надходження збільшилися на 136 829 802,29 грн. (187 346 878,58грн.) або 

більше на 73,0%. 

  В поточному році встановлено зростання податкових надходжень в бюджет 

громади. Так, податкові надходження до бюджету громади склали 322 277 161,93 грн.. та 

порівняно з відповідним періодом минулого року (183 315 592,42 грн.) надходження їх 

збільшилися на 75,8%, що сумарно складає 138 961 569,51  гривень. 

До загального фонду бюджету громади в січні-вересні 2022 року за рахунок усіх 

джерел доходів надійшло 408 866 851 ,87 гривень. У структурі доходів загального фонду 

власні надходження загального фонду складають 79,3%.  

До спеціального фонду бюджету  громади (без урахування офіційних трансфертів 

та власних надходжень бюджетних установ ) надійшло 5 846 464,68 гривень. В порівнянні 

з січнем-вереснем 2021 року (3 128 627,36 грн.) надходження збільшилися на 2 717 837,32 

грн.  

У січні-вересні 2022 року в бюджет громади отримано трансфертів з державного 

бюджету та інших бюджетів  в сумі 84 690 171,00  грн., або 99,95% до плану на звітний 

період ( 84 728 605,00грн.) , в тому числі: 

 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі                     

80 934 900,00 грн.;  

 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері 

освіти за рахунок коштів освітньої субвенції в сумі 1 521 484,00 грн. (100%) ; 

 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 

в сумі 484 258,00 грн.(100%); 

 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  1 366 119,00 грн.(100%); 

 Інша субвенція з місцевого бюджету в сумі 383 410,00 грн. 

 
  За січень- вересень  2022 року видатки загального фонду виконані на 58,4 % до 

річних призначень  при плані 484 204 996,59 грн.,  профінансовано 327 503 851,60 грн.,      

в т.ч.: 

                                                                         гривні 

КФК Галузь Бюджет на 

2022 рік 

Уточнений 

бюджет на 2022 

рік 

Фактично 

виконано 

% до 

уточ-

неного 
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бюд-

жету 

0100 Державне 

управління 
57 334  477,00 59 846 490,00 42 458 534,43 70,9 

1000 Освіта 288 190 021,00  286 771 823,00 199 290 299,46 69,5 

2000 Охорона здоров’я 10 900 000,00 20 712 168,00 11 542 972,85 55,7 

3000 Соціальний 

захист 
18 816 212,00 

23852 920,73 
16 723 423,47 70,1 

4000 Культура                 

та мистецтво 
14 571 411,00 

15 033 957,00 
10 755 849,82 71,5 

5000 Фізична культура 8 016 900,00 9 090 581,00 5 786 536,53 63,7 

6000 Житлово-

комунальне 

господарство 

19 694 000,00 

 

28 304 923,09 16 953 050,87 59,9 

7000 Економічна 

діяльність 
5 443 982,00 

17 429 450,00 
3 757 328,52 21,6 

8000 Інша діяльність 3 446 059,00 22 042 183,77 19 315 355,65 87,6 

9000 Міжбюджетні 

трансферти 

0,00 1 120 500,00 920 500,00 82,1 

 РАЗОМ 426 413 062,00 484204 996,59 327 503 851,60 67,7 
 

      
             Із загальної суми видатків направлено коштів: 

- на оплату праці і нарахування на заробітну плату в сумі 231 713 381,84 гривень 

- на оплату комунальних послуг та енергоносії  в сумі 22 940 252,84 гривень  

 в тому числі: 

оплата теплопостачання          5 006 329,21 гривень 

оплата водопостачання 

та водовідведення                     716 559,45 гривні 

оплата електроенергії     5 537 546,13 гривень( із них 1 789 136,41 гривні зовнішнє 

освітлення міста) 

оплата природного газу         11 326 041,01 гривень 

оплата інших енергоносіїв   353 777,04 гривні 

            За дев"ять місяців 2022 року видатки спеціального фонду бюджету Шеетівської 

міської територіальної громади виконані на 31,5 % до річних призначень.  При річному 

плані з урахуванням змін 35 694 920,99 грн. касові видатки становлять 11 241 684,70 

гривень. 

 

Управління майном територіальної громади 
З метою забезпечення прозорості передачі у оренду майна комунальної власності 

на офіційному сайті міської ради (Прозоре місто - Відкриті дані - Економіка, розділ 

«Оренда майна комунальної власності») оприлюднено перелік об’єктів комунальної 

власності, які передані в оренду, перелік вільних приміщень, які можуть бути передані в 

оренду, рішення та розпорядження, що стосуються передачі майна комунальної власності 

в  оренду.  

Надання в оренду комунального майна та продовження строку дії договорів оренди 

здійснюється через електронні аукціони, що проводяться в режимі реального часу із 

використанням електронної торгової системи «Прозорро.Продажі».   

Всього  в оренді знаходиться  69 об’єктів комунального майна загальною площею 

4533,72 кв.м. Протягом січня-вересня 2022 року 8 суб’єктів  господарювання для зайняття 

підприємницькою діяльністю  отримали  в  оренду шлязом проведення  аукціонів  

приміщення комунальної власності загальною площею 546,4 кв.м , до бюджету міста 

надійшло 41669,9 грн. за орендоване майно. 
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Пріорітети, завдання та заходи у 2023 році 
 

2 .ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 
2.1. Промисловість та підприємництво. 
 Проблемні питання: 

- військова агресія російської федерації проти України; 

- нестабільна ситуація  з енергоресурсами, пов’язана з військовими діями на 

території України; 

- суттєве зростання вартості сировини, матеріалів в Україні та як  наслідок, 

зменшення        рівня купівельної спроможності населення; 

      - відтік кваліфікованих кадрів за межі України; 

      - наявність «тіньової» складової в діяльності суб’єктів підприємництва 

Існуюча в місті організація надання адміністративних послуг характеризується в 

даний час багатьма проблемами об'єктивного і суб'єктивного характеру: 

- органи виконавчої влади міста розміщені в різних приміщеннях; 

- наявність різноманітних баз даних органів виконавчої влади та інших відомств, не 

пов’язаних між собою, та необхідність збору одержувачем послуг підтверджуючої 

інформації з різних організацій для отримання кінцевого результату; 

- недостатній організаційний та технічний рівень комунікації між суб’єктами 

надання адміністративних послуг. 

Для розв’язання даної проблеми необхідно в одному приміщенні розмістити 

адміністраторів ЦНАП та представників інших органів виконавчої влади, які будуть 

безпосередньо надавати послуги в ЦНАП, створити необхідні умови праці, а також зручні 

умови населенню по замовленню адміністративних послуг та отримання їх результатів. 

Для поліпшення якості надання адміністративних послуг необхідно забезпечити: 

- можливість забезпечення прозорості, відкритості та зрозумілості дій у сфері 

надання адміністративних послуг; 

- виконання стандартних, спрощених процедур для отримання бажаного результату; 

- раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються 

для отримання адміністративних послуг шляхом запровадження електронного 

документообігу; 

- отримання максимуму адміністративних послуг в одному приміщенні.  

Виділення коштів з місцевого бюджету для створення належних умов та 

задовільного стану приміщення центру, забезпечення сучасним програмним обладнанням 

створить громадянам громади можливість належно реалізувати свої права та гарантії, 

передбачені чинним законодавством, щодо надання адміністративних послуг. 

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. 

Забезпечення зручних і сприятливих умов отримання послуг громадянами, суб’єктами 

господарювання для ефективного надання адміністративних послуг суб’єктам звернення,  

поліпшення якості їх обслуговування. 

Забезпечення відкритості та прозорості процедур надання адміністративних послуг.  

 

 

№ 

з/п 

Заходи  Виконавець  Джерела 

фінансування 

Індикатори 

виконання 

1 Стимулювання 

підприємницької 

ініціативи, 

Управління 

економіки, 

підприємництва та 

 Бюджет міської 

територіальної 

громади 

До дня міста, до 

Дня підприємця 
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відзначення 

найкращих СПД        

(аналіз діяльності з 

використання  

оперативних даних 

Економічного 

профайлу громади ) 

підтримки інвестицій, 

Шепетівська 

міськрайонна філія 

Хмельницького 

обласного центру 

зайнятості, громадські 

організації 

підприємців, 

Шепетівська ДПІ 

2 Передача в оренду 

комунального майна 

та земельних ділянок            

( в оренду та 

власність) виключно  

на конкурсних засадах 

через аукціони  

Управління 

економіки, 

підприємництва та 

підтримки інвестицій, 

управління  

містобудування, 

архітектури та 

регулювання 

земельних відносин 

 Кількість 

земельних 

ділянок для 

передачі в 

оренду/ 

власність через 

аукціон – 6 

Кількість 

приміщень 

майна 

комунальної 

власності для 

передачі в 

оренду через 

аукціон – 6 

3 Актуалізація  на сайті 

міської ради 

інформації  щодо 

земельних ділянок 

комунальної власності 

міської територіальної 

громади, право на які 

буде реалізовано 

через аукціон  

Відділ з питань 

регулювання 

земельних відносин, 

управління економіки, 

підприємництва та 

підтримки інвестицій  

 Оновлення 

інформації 

щоквартально -4 

4   Надання пільг 

суб’єктам 

господарювання  на 

період дії воєнного 

часу ( звільнення від 

орендної плати), які  з 

обґрунтованих підстав 

тимчасово не 

здійснюють 

господарську 

діяльність та 

орендують 

комунальне майно 

Орендодавці 

комунального майна  

  Кількість 

суб’єктів 

господарювання, 

що отримали 

пільгу -6 

5 Надання 

консультаційно-

інформаційних послуг  

суб’єктам малого та 

середнього 

підприємництва, в т.ч.  

представникам 

Центр надання 

адміністративних 

послуг , управління 

економіки, 

підприємництва та 

підтримки інвестицій,  

Державні 

  Кількість 

консультацій 

наданих 

спеціалістами з 

питань 

започаткування, 

оподаткування, 
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бізнесу, які релокують  

всій бізнес на 

територію 

Шепетівської міської 

територіальної  

громади.                         

(  усне 

консультування, 

інформування щодо  

вільних приміщень, 

конкурсних та 

грантових програм, 

навчання  т створення 

належних умов та 

задовільного стану 

приміщення центру, 

забезпечення 

сучасним програмним 

обладнанням створить 

громадянам громади 

можливість належно 

реалізувати свої права 

та гарантії, 

передбачені чинним 

законодавством, щодо 

надання 

адміністративних 

послуг. 

реєстратори, 

Шепетівська 

міськрайонна філія 

Хмельницького 

обласного центру 

зайнятості, 

Шепетівська ДПІ, 

управління 

містобудування, 

архітектури та 

регулювання 

земельних відносин 

ведення та 

релокації бізнесу 

- 12000 

Кількість 

інформаційних 

повідомлень на 

сайті міської 

ради -35 

6 Створення належних 

умов та задовільного 

стану приміщення 

центру надання 

адміністративних 

послуг  

Виконавчий комітет Бюджет міської 

територіальної 

громади 

 

7 Забезпечення 

сучасним програмним 

обладнанням створить 

громадянам громади 

можливість належно 

реалізувати свої права 

та гарантії, 

передбачені чинним 

законодавством, щодо 

надання 

адміністративних 

послуг 

Виконавчий комітет Бюджет міської 

територіальної 

громади 

 

 
Очікувані результати : 

Збільшення надходжень коштів до бюджету громади від діяльності суб’єктів 

підприємництва на 11%. 

Збільшення кількості діючих суб’єктів підприємництва на 1,1%. 

Збільшення обсягів реалізації промислової продукції на 6,7%. 

Покращення ефективного управління на основі аналізу даних про реальну економіку  та 

інвестиції. 
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Забезпечення прозорості, відкритості та зрозумілості дій у сфері надання 

адміністративних послуг. 

Забезпечення раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що 

вимагаються для отримання адміністративних послуг шляхом запровадження 

електронного документообігу. 

 

Відповідальні виконавці: управління економіки, підприємництва та підтримки 

інвестицій, відділ з питань регулювання земельних відносин, управління праці та 

соціального захисту, Центр надання адміністративних послуг, Шепетівська міськрайонна 

філія Хмельницького обласного центру зайнятості, громадські організації підприємців. 

 

2.2.  Зовнішньоекономічна та інвестиційна діяльність. 
Проблемні питання.  

Низький рівень активності інвесторів у зв’язку із запровадженням в Україні 

воєнного стану через війну росії проти України 

Відсутність довгострокових гарантій стабільності для інвестицій. 

Незначні можливості громади у процесі надання пільг інвесторам.  

Недостатній рівень обізнаності інвесторів стосовно інвестиційних можливостей 

регіону 

Низька ступінь готовності необхідної технічної документації для інвестиційних 

проєктів. 

Мета:  Підвищення інвестиційної привабливості громади, її економічних можливостей, 

залучення інвестицій 

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. 

 
№ 

з/п 

Заходи Виконавець Джерела 

фінансування 

Індикатори 

виконання 

1 Інформаційна допомога 

суб’єктам 

господарювання у 

залученні додаткового 

фінансування 

інвестиційних проектів. 

Управління економіки, 

підприємництва та 

підтримки інвестицій 

Бюджет МТГ Надано 

консультації  

бізнес 

представникам  

2 Поширення 

презентаційних 

матеріалів про 

інвестиційний  

потенціал міста як в 

Україні, так і за 

кордонном.  

Управління економіки, 

підприємництва та 

підтримки інвестицій 

Бюджет МТГ  Розповсюджено 

презентаційні 

матеріали про 

громаду на 

місцевих та 

закордонних 

веб- ресурсах та 

інвестиційних 

заходах 

3 Розробка та періодичне 

оновлення рекламно – 

іміджевої продукції та 

інформаційно – 

презентаційних 

матеріалів про 

Шепетівську міську 

територіальну громаду 

Управління економіки, 

підприємництва та 

підтримки інвестицій, 

інші підрозділи міської 

ради та її виконавчого 

комітету 

Бюджет МТГ Розроблено 

промоційні 

матеріали для 

зростання 

впізнаваності 

громади 
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4 Участь у презентаціях 

та інвестиційних 

форумах 

Управління економіки, 

підприємництва та 

підтримки інвестицій, 

суб’єкти 

господарювання, 

установи, організації 

міста 

Бюджет 

МТГ,                  

інші джерела 

Участь у  

заходах за 

участю 

представни-ків 

міста або 

місцевої бізнес 

спільноти 

5 Оновлення каталогу 

експортного 
потенціалу, поширення 

його через відповідні 

структури щодо 

здійснення експортно-

імпортних операції 

Управління економіки, 

підприємництва та 
підтримки інвестицій 

Бюджет МТГ Сформований 

перелік 
підприємств, 

що здійснюють 

експортно-

імпортні 

операції на 

території 

громади 

6 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 

Бюджет МТГ Проведено 2 

презентацій, 

зустрічей, 

«круглихстолів» 

за участю 

представників 

бізнес 

спільноти 

7 Моніторинг доступних 

джерел та 

інформування про 

грантові програми, 

конкурси, можливості 

залучення міжнародної 

технічної допомоги 

Управління економіки, 

підприємництва та 

підтримки інвестицій 

Бюджет 

МТГ,  кошти 

донорських 

організацій 

Участь у 

вітчизняних і 

зарубіжних 

грантових 

програмах та 

конкурсах  

8 Формування та 

оновлення 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  

Бюджет МТГ 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 виконавці : управління економіки, підприємництва та підтримки 

інвестицій, виконавчі органи міської ради 
 
2.3. Споживчий ринок. 
Проблемні питання.  

Зниження купівельної спроможності населення.  
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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 

 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. 

 

 

№ 

з/п 

Заходи Виконавець Джерела 

фінансування 

Індикатори 

виконання 

1 Сприяння 

розширенню мережі 

об’єктів торгівлі та 

сфери 

послуг, у т. ч. 

місцевих 

виробників 

 

Управління 

економіки, 

підприємництва               

та підтримки 

інвестицій 

За власні 

кошти 

підприємців  

Відкриття нових 

об’єктів – 5 од.  

Збільшення 

кількості об’єктів 

торгівлі місцевих 

виробників – 2 од.  

2 Проведення 

тематичних 

ярмарків 

 

Управління 

економіки, 

підприємництва           

та підтримки 

інвестицій 

Бюджет 

громади,   

інші кощти  

Кількість 

ярмарків – 2 од.  

3 Впорядкування 

розміщення 

стаціонарних 

тимчасових споруд 

для здійснення 

підприємницької 

діяльності, 

приведення їх до 

естетичного вигляду 

відділ  

містобудування                  

та архітектури  

управління 

містобудування,  

архітектури та 

регулювання 

земельних відносин, 

управління економіки, 

підприємництва та 

підтримки інвестицій 

Інші кошти Кількість 

тимчасових 

споруд, які 

змінили 

архітип –  4 од. 

4 

Здійснення 

моніторингу 

робочою групою 

щодо дотримання 

суб’єктами 

господарювання 

вимог Законів 

України «Про захист 

Управління 

економіки, 

підприємництва              

та підтримки 

інвестицій 

 

- 

Забезпечення 

реалізації  для 

населення  

належної якості 

товарів та послуг  
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прав споживачів», 

«Про основні 

принципи та вимоги 

безпечності та якості 

харчових 

продуктів». 

 

5 

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 

 

- 

Здійснення 

прийому 
громадян, 

забезпечення 

доступною, 

своєчасною                   

та достовірною 

інформацією 

споживачів 

Проведення 

обстежень в 

закладах торгівлі та 

ресторанного 

господарства 

громади стосовно 
дотримання 

суб’єктами 

господарювання 

вимог законодавства 
 

Управління 

економіки, 

підприємництва              

та підтримки 

інвестицій, 

Держспоживслужба 

- Підвищення 

відповідальності 

суб’єктів 

господарювання 

за якість 

реалізованих 
товарів та послуг 

6 

Проведення 

рейдів- перевірок, 

обстежень місць, де 

здійснюється 

несанкціонована 

торгівля 

 

Адміністративно-

комунальна інспекція,  

 Шепетівське районне 

управління     поліції,  

Держпродспоживслуж

ба 

- Щотижневе 

проведення 

рейдів-перевірок і 

складання 

протоколів за 

несанкціоновану 

торгівлю 

7 

Проведення 

засідань робочої 

групи з питань 

легалізації заробітної 

плати та зайнятості 

населення щодо 

підвищення розміру 

оплати праці 

найманих 

працівників, зокрема 

її складових: 

святкових, 

надурочних, 

індексації. 

Управління праці та 

соціального захисту 

населення  

 

- Підвищення 

заробітної плати 

найманих 

працівників у 

сфері торгівлі 

вище 

мінімального 

рівня 

 

  

            Очікувані результати. 
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Розширення мережі закладів торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг, 

впорядкування розміщення ТС для здійснення підприємницької діяльності. 

Відповідальні виконавці: управління економіки, підприємництва та підтримки 

інвестицій, виконавчі органи міської ради, контролюючі органи. 

 
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  у війні росії проти України,  учасників АТО.  

Наявність «тіньової» зайнятості та «тіньової» заробітної плати.                                                 

Наявність заборгованості із виплати заробітної плати. 

Низький рівень заробітної плати.  

Мета: сприяння зайнятості населення, працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, 

«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. 

 

№ 

з/п 

Заходи Виконавець Джерела 

фінансуванн

я 

Індикатори виконання 

1 

Сприяння 

зайнятості громадян, які 

потребують соціального 

захисту і не здатні на 

рівних умовах 

конкурувати на ринку 

праці 

 

Шепетівська 

міськрайонна 

філія 

Хмельницького 

обласного 

центру 

зайнятості 

Інші кошти Кількість 

працевлаштованих -  

50 

 

2 

Здійснення підготовки, 

перепідготовки та 

підвищення кваліфікації 

безробітних за 

професіями 

(спеціальностями), що 

користуються попитом 

на ринку праці, зокрема, 

під конкретне 

замовлення 

роботодавців 

Шепетівська 

міськрайонна 

філія 

Хмельницького 

обласного 

центру 

зайнятості 

Інші кошти Чисельність осіб, 

охоплених 

професійним 

навчанням – 250 осіб 

 

3 

Розширення 

спектру організації та 

проведення громадських 

та інших  робіт 

тимчасового характеру 

за рахунок коштів 

місцевих бюджетів, 

роботодавців та Фонду 

Шепетівська 

міськрайонна 

філія 

Хмельницького 

обласного 

центру 

зайнятості 

Інші кошти Кількість безробітних 

- 150 осіб 
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загальнообов’язкового 

державного страхування 

на випадок безробіття 

4 

Проведення 

інформаційно – 

роз’яснювальної роботи 

серед суб’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 – 90 

осіб 

5 

Детінізацію 

трудових відносин, 

зокрема, через 

укладення трудових 

договорів між 

роботодавцями і 

найманими 

працівниками; 

Управління 

праці та 

соціального 

захисту 

населення  

 Кількість укладених 

договорів – 160 

6 

Забезпечення 

захисту прав 

працівників на 

своєчасне та у повному 

розмірі отримання 

заробітної плати 

Управління 

праці та 

соціального 

захисту 

населення  

 Підвищення рівня 

заробітної плати 

7 

Проведення 

засідань робочої групи з 

питань легалізації 

виплати заробітної 

плати і зайнятості  

населення та комісії з 

питань погашення 

заборгованості із 

виплати заробітної 

плати( грошового 

забезпечення), пенсій, 

стипендій та інших 

соціальних виплат 

Управління 

праці та 

соціального 

захисту 

населення  

 Кількість проведених 

засідань – 4 

8 Здійснення 

організаційних та 

інформаційних заходів 

щодо забезпечення 

соціального захисту 

працівників 

підприємств, установ та 

організацій усіх форм 

власності, зайнятих на 

роботах із шкідливими 

та важкими умовами 

Управління 

праці та 

соціального 

захисту 

населення  

 Кількість 

охоплених суб’єктів 

господарювання   – 22 

Кількість виданих 

довідок – висновків - 

25 
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праці, якості проведення 

атестації робочих місць 

за умовами праці, 

наданням працівникам 

відповідно до 

законодавства пільг та 

компенсацій за роботу в 

шкідливих умовах 

9 

 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 

 Підвищення рівня 

заробітної плати 

 

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 3,0%. 

 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. 
Робота із дезінформацією та пропагандою у онлайн засобах масової інформації, 

інформування населення про роботу ОМС в умовах воєнного стану, трансляція 

оперативних стратегічних сповіщень 

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. 

 

№ 

з/п 

Заходи Виконавець Джерела 

фінансування 

Індикатори 

виконання 

1 Публікації в 

друкованих 

засобах масової 

інформації  

Управління організаційно-

інформаційного 

забезпечення та 

документообігу 

Бюджет МТГ Публікації в 

ЗМІ 
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2 Розробка 

іміджевих 

матеріалів в 

рамках розробки 

«Стратегії 

територіальної 

громади» 

Управління організаційно-

інформаційного 

забезпечення та 

документообігу 

Бюджет  МТГ Наявність 

брендованої 

продукції 

3 Висвітлення 

діяльності 
Шепетівської 

міської ради у 

відеоформаті 

Управління організаційно-

інформаційного 
забезпечення та 

документообігу 

Бюджет  МТГ Відеоролики 

у місцевій 
пресі 

4 Розміщення на 

території громади 

зовнішньої 

реклами 

соціального 

спрямування 

Управління організаційно-

інформаційного 

забезпечення та 

документообігу 

Бюджет  МТГ Білборди  

5 Інформаційні 

кампанії на сайті 

та в соціальних 

мережах 

Управління організаційно-

інформаційного 

забезпечення та 

документообігу 

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. 
Відсутність схеми організації дорожнього руху у місті. 

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. 

Пріоритетні завдання та заходи : 
Сприяння поліпшенню транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг 
загального користування, вулиць та доріг комунальної власності.                                                 
Задоволення потреб населення автотранспортом загального користування .                     
Здійснення з місцевого бюджету фінансування автоперевізникам  за пільгове перевезення 
окремих категорій громадян.   

№ 

з/п 

Заходи Виконавець Джерела 

фінансування 

Індикатори виконання 

1 Проведення поточного 

ремонту доріг ,тротуарів, 

площ , прибудинкових 

територій,заїздів , між 

Управління 

ЖКГ 

Бюджет МТГ, 

інші джерела 

фінансування  

не заборонені 

Покращення якості 

доріг місцевого 

значення, обєктів 

благоустрою 
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квартальних проїздів, 

тощо в тому числі 

грейдерування доріг            

(з щебеневою підсипкою 

і без підсипки) 

чинним 

законодавством 

населених пунктів 

громади 

2 Утримання об’єктів 

вулично-дорожньої 

мережі, поточний ремонт 

інженерних конструкцій 
та елементів дороги 

Управління 

ЖКГ 

Бюджет МТГ, 

інші джерела 

фінансування  

не заборонені 
чинним 

законодавством 

належне утримання 

вулично-дорожньої 

мережі 

3   Проведення 

інвентаризації та 

паспортизації доріг  

громади 

 

Управління 

ЖКГ 

Бюджет МТГ, 

інші джерела 

фінансування  

не заборонені 

чинним 

законодавством 

250,0 тис.грн. 

4 Покращення якості 

надання послуг 

автомобільним 

транспортом загального 

користування через 

залучення автомобільних 

перевізників шляхом 

проведення конкурсів  

Управріння 

економіки, 

підприємницт

ва та 

підтримки  

інвестицій  

Кошти 

претендентів-

перевізників 

Проведення конкурсів  

на визначення 

перевізників  на 

перевезення 

пасажирів на  

автобусному 

транспорті загального 

користування 

5 Забезпечення  

перевезення  пільгових 

категорій  громадян в 

громадському 

автотранспорті та 

відшкодування таких 

витрат перевізникам 

Автомобільні 

перевізники, 

управління 

праці та 

соціального 

захисту 

населення  

 

 

Міський бюджет Забезпечення права 

пільгових категорій на 

безоплатний проїзд, 

виконання договірних 

зобов’язань  

 
Очікувані результати: 
Поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг.                            

Створення умов для безпечного руху.                                                                                    
Відповідальні виконавці:  управління житлово- комунального господарства,   управління 

економіки, підприємництва та підтримки  інвестицій,   управління праці та соціального 

захисту населення,   комунальні підприємства, автомобільні перевізники 

 

 3.2. Енергоефективність та енергозбереження. 
 Проблемні питання. 

 Висока вартість енергоефективного обладнання.  

Обмеженість фінансових ресурсів для впровадження заходів з енергоефективності 

внаслідок військового стану. 

Низька активність мешканців, у т.ч. членів ОСББ, у можливостях впровадження 

енергоефективних заходів. 

Мета: стимулювання впровадження енергозаощадливих технологій та обладнання у всіх 

сферах життєдіяльності. 

Пріоритетні завдання. 
Впровадження енергозберігаючих заходів закладами/установами.  
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Сприяння у впровадженні мешканцями заходів з енергозбереження та використання 

відновлювальних джерел енергії.  

Підвищення культури енергоспоживання. 

 

№ 

з/п 

Зміст заходу Виконавець Джерела 

фінансування 

Індикатори виконання 

1 Термомодернізація 

закладів бюджетної 

сфери 

Управління 

освіти, 

відділ культури, 
медичні заклади 

Міський 

бюджет, інші 

джерела 
фінансування  

не заборонені 

чинним 

законодавством  

Покращення умов 

праці. 

Зменшення 
споживання 

теплової,електроенергії 

енергії на 20%. 

Кількість закладів –            

5 од. 

2 Реконструкція 

котельні за адресою 

вул. Шешукова, 8б з 

встановленням 

твердопаливного   

котла Шепетівського 

підприємства 

теплових мереж 

(ШПТМ) 

 

Шепетівське 

підприємство 

теплових мереж 

Міський 

бюджет, інші 

джерела 

фінансування  

не заборонені 

чинним 

законодавством  

Зменшення 

споживання 

природнього газу,               

до 22 % на 

сезон (62,3 тис.м³) 

 

3 Реконструкція 

котельні за адресою 

вул. Радищева, 2б з 

встановленням 

твердопаливного   

котла ШПТМ 

 

Шепетівське 

підприємство 

теплових мереж 

Міський 

бюджет, інші 

джерела 

фінансування  

не заборонені 

чинним 

законодавством  

Зменшення 

споживання 

природнього газу  до 

25 % на сезон                       

(61,6 тис.м³) 

 

4 Технічне 

переоснащення 

газового обладнання 

котельні по вул. 

С.Бандери 61а із 

заміною вузла обліку 

та налагоджуванням 

котлів ШПТМ 

 

Шепетівське 

підприємство 

теплових мереж 

Міський 

бюджет, інші 

джерела 

фінансування  

не заборонені 

чинним 

законодавством  

Покращення якості 

постачання газу до 

обладнання, 

зменшення втрат газу, 

зменшення 

технологічних втрат 

газу, забезпечення 

безпечного середовища 

в котельні 

 

5 Встановлення 

димососа на котельні 

за адресоювул.Героїв 

Небесної Сотні,87 

(для виведення 

димових газів від 

котлів) ШПТМ 

Шепетівське 

підприємство 

теплових мереж 

Міський 

бюджет, інші 

джерела 

фінансування  

не заборонені 

чинним 

законодавством  

Зменшення викидів 

СО2, 

забезпечення 

вентиляції котельні, 

покращення викиду 

відпрацьованих газів, 

зменшення викидів 

СО2, підвищення 

продуктивності 

6котельного 

обладнання 

 

6 Здійснення Управління Міський Зменшення 
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щоденного 

моніторингу 

використання 

енергоресурсів 

бюджетними 

установами 

економіки, 

підприємництва 

та підтримки 

інвестицій 

бюджет, інші 

джерела 

фінансування  

не заборонені 

чинним 

законодавством  

споживання теплової 

енергії на 10% 

7 Проведення 

обстежень закладів 

бюджетної сфери з 
метою підвищення 

ефективності 

використання 

енергоресурсів 

Управління 

економіки, 

підприємництва 
та підтримки 

інвестицій 

Міський 

бюджет, інші 

джерела 
фінансування  

не заборонені 

чинним 

законодавством  

Зменшення 

споживання теплової 

енергії, 
покращення умов 

праці та навчання. 

10% 

 

8 Проведення «Днів 

Сталої Енергії» 

 

  

Управління 

економіки, 

підприємництва 

та підтримки 

інвестицій 

Міський 

бюджет, інші 

джерела 

фінансування  

не  заборонені 

чинним 

законодавством  

Соціальний ефект 

(підвищення 

поінформованості 

населення щодо 

сучасних способів 

енергоефективності, 

залучення відновних 

джерел енергії та 

протидії глобальній 

зміні клімату. ) 

9 Заміна енергоємного 

електричного 

опалення на 

альтернативне 

(твердопаливні котли 

2шт) 

Шепетівське 

ПВКГ 

Міський 

бюджет, інші 

джерела 

фінансування  

не заборонені 

чинним 

законодавством 

   600,0 тис.грн. 

 

Очікувані результати.  
Скорочення споживання енергоресурсів у бюджетній сфері на 9%.  

Підвищення рівня обізнаності мешканців щодо ощадного і ефективного використання 

енергетичних ресурсів 

 

Відповідальні виконавці :  управління економіки, підприємництва та підтримки 

інвестицій , 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. 

Відсутність технічних паспортів на багатоквартирні будинки. 

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.   
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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 

Заходи Виконавець Джерела 

фінансування 

Індикатори виконання 

1 Виготовлення плану 

зонування території           

с. Пліщин. 

 

Відділ 

містобудування та 

архітектури,   

фінансове 

управління 

Шепетівської 

міської ради 

Місцевий 

бюджет 

План зонування 

с. Пліщин - 1 шт. 

64,3 тис. грн. –  

2022 р. - 2023 р. 

 

2 Виготовлення плану 

зонування території              

с. Плесна. 

 

 

Відділ 

містобудування та 

архітектури,   

фінансове 

управління 

Шепетівської 

міської ради 

Місцевий 

бюджет 

план зонування  

с. Плесна - 1 шт. 

56,0 тис грн. –  

2022 р. - 2023 р 

 

3 Виготовлення плану 

зонування території            

с. Жилинці. 

 

Відділ 

містобудування та 

архітектури,   

фінансове 

управління 

Шепетівської 

міської ради 

Місцевий 

бюджет 

план зонування  

с. Жилинці - 1 шт. 

35,22 тис грн. –  

2022 р. - 2023 р. 

 

4 Виготовлення 

комплексного плану 

просторового розвитку 

території    

територіальної громади 

Відділ 

містобудування та 

архітектури,   

фінансове 

управління 

Шепетівської 

міської ради 

Місцевий 

бюджет 

комплексний план 

просторового 

розвитку території    

територіальної 

громади - 1 шт. 

4000 тис. грн. –  

2022 р. – 2024 р. 

5 Придбання технічних 

засобів та програмного 

забезпечення з 

подальшим     

налаштуванням та 

внесенням даних 

містобудівної 

документації в    

геоінформаційну 

систему (ГІС)                    

Відділ 

містобудування та 

архітектури,   

фінансове 

управління 

Шепетівської 

міської ради 

Місцевий 

бюджет 

комп’ютери – 4 шт., 
 

принтери – 4 шт., 
 

програмне 

забезпечення –  

1 програма 

2800 тис. грн. –  

2022 р. – 2023 р. 

6 Виготовлення 

технічних паспортів 

багатоквартирних 

Управління ЖКГ Місцевий 

бюджет, інші 

джерела 

250 тис.грн. 

Першочергово – у разі 

створення ОСББ 
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будинків 

 
Очікувані результати: 
 Підвищення ефективності використання території,  раціональне використання земель.  

Поліпшення житлових умов мешканців.  
Відповідальні виконавці : Управління містобудування, архітектури та регулювання 

земельних відносин, відділ з питань Державного архітектурно-будівельного контролю, 

управління житлово-комунального господарства. 

 

  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 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 ) 

Проблемним залишається питання придбання потужних генераторів для забезпечення 

діяльності котелень тепломережі  на випадок надзвичайних ситуацій в системі 

електропостачання.  

 

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.  

 

Пріоритетні завдання. 
 Забезпечення ефективного управління житловим фондом . 

Підвищення надійності та якості послуг з тепло-, водопостачання та водовідведення, 

зменшення втрат теплової енергії та води. 

Забезпечення мешканців територіальної громади послугами з благоустрою. 

 

№ 

з/п 

Заходи Виконавець Джерела 

фінансування 

Індикатори 

виконання 

1 Виготовлення ПКД на 

нове будівництво 

водозабірної 

свердловини по вул. 

Павла Чубинського   

 Бюджет            

МТГ 

854,0 тис.грн. 

2 Виготовлення ПКД на 

нове будівництво 

водозабірної 

свердловини по вул. 

Горького  

 Бюджет            

МТГ 

84,5 тис.грн. 

3 Нове будівництво 

зовнішніх мереж 

питного водопроводу 

вул. Генерала 

Шухевича   

Шепетівське 

ПВКГ 

Бюджет            

МТГ, інші 

джерела  

114,1 тис.грн. 

4 Нове будівництво 

зовнішніх мереж 

питного водопроводу 

вул. Миру, Гагаріна, 

Шепетівське 

ПВКГ 

Бюджет            

МТГ, інші 

джерела 

249,1 тис.грн. 
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Л.Українки, 

Молодіжна, 

Шепетівська с.Плесна 

Шепетівського району  

5 Нове будівництво 

зовнішніх мереж 

питного водопроводу 

вул. Чкалова, Садова, 

М.Красюка, 
Ізяславська, Зарічна, 

Л.Українки, 

пров.Ізяславський с. 

Пліщин Шепетівського 

району  

Шепетівське 

ПВКГ 

Бюджет            

МТГ, інші 

джерела 

79,2 тис.грн. 

6 Придбання обладнання, 

спецтехніки  

Шепетівське РЕП 

Шепетівської 

міської ради 

Бюджет МТГ,  

субвенція з 

обласного 

бюджету, інші 

джерела  

5000,0 тис.грн. 

7 Поточний ремонт 

частини  

магістрального 

водоводу міста на 

ділянці по вул. В. 

Котика 

Шепетівське 

ПВКГ 

Бюджет МТГ 2800,0 тис.грн. 

8 Поточний ремонт 

електролізних 

установок ЕГР- 

"Сиваш" (придбання і 

встановлення нового 

електродного 

комплекта) 

Шепетівське 

ПВКГ 

Бюджет МТГ 400,0 тис.грн. 

9 Модернізація ВНС-1 по 

вул. Пліщинська, 82в 

Шепетівське 

ПВКГ 

Бюджет МТГ 400,0 тис.грн. 

10 Модернізація ВНС-3 по 

вул. Гагаріна, 2а 

Шепетівське 

ПВКГ 

Бюджет МТГ 400,0 тис.грн. 

11 Придбання резервного 

обладнання на ВНС та 

ПВНС 

Шепетівське 

ПВКГ 

Бюджет МТГ 200,0 тис.грн. 

12 Заміна аварійних люків 

оглядових колодязів 

мереж водопостачання 

та водовідведення 

Шепетівське 

ПВКГ 

Бюджет МТГ 200,0 тис.грн. 

13 Поточний ремонт 

аварійних ділянок 

мереж водопостачання 

та водовідведення міста 

Шепетівське 

ПВКГ 

Бюджет МТГ 5000,0 тис.грн. 

14 Поточний ремонт ВНС-

2 по вул. Некрасова, 

127 

Шепетівське 

ПВКГ 

Бюджет МТГ 1000,0 тис.грн. 

15 Поточний ремонт 

ГКНС по вул. 

Митрополита 

Шептицького, 4а із 

Шепетівське 

ПВКГ 

Бюджет МТГ  1000,0 тис.грн. 
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заміною трубопроводів 

та обладнання 

16 Поточний ремонт КНС 

по пров. Подільському, 

2а 

Шепетівське 

ПВКГ 

Бюджет МТГ 150,0 тис.грн. 

17 Придбання резервного 

обладнання на КНС 

Шепетівське 

ПВКГ 

Бюджет МТГ 250,0 тис.грн. 

18 Придбання гідромолота 

(на екскаватор-

навантажувач БАМ-

2014) 

Шепетівське 

ПВКГ 

Бюджет МТГ 300,0 тис.грн. 

19 Диспетчиризація та 

автоматизація 

виробничого процесу 

ШКПВКГ 

Шепетівське 

ПВКГ 

Бюджет МТГ 150,0 тис.грн. 

20 Обладнання локальної 

мережі 

спостережувальних 

свердловин для 

контролю за якісним 

станом підземних вод 

на мулових 

майданчиках КОС 

Шепетівське 

ПВКГ 

Бюджет МТГ 500,0 тис.грн. 

21 Забезпечення 

альтернативними, 

резервними, 

мобільними (блочно-

модульними)джерелами 

енергозабезпечення 

об’єктів  охорони 

здоров’я, 

водопостачання , 

водовідведення , 

теплопостачання 

 

Управління               

ЖКГ , комунальні 

підприємства 

міста 

Бюджет МТГ Забезпечення сталості 

та безперебійності 

надання  послуг  

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. 

Збільшення кількості внутрішньо переміщених осіб, які постраждали у зв’язку з 

військовою агресією російської федерації проти України. 

 Мета: поліпшення соціального клімату, підвищення ефективності системи надання 

соціальних послуг. 

 Пріоритетні завдання. 

 Підтримка соціально вразливих верств населення. 
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 Забезпечення стабільного функціонування соціальних закладів з надання соціальних 

послуг. 

 Збільшення спектру соціальних послуг.  

 Гуманітарна  та психологічна підтримка внутрішньо переміщеним особам. 

№ 

з/п 

Заходи Виконавець Джерела 

фінансування 

Індикатори 

виконання 

1 Здійснення соціальної реабілітації 

осіб з інвалідністю та дітей з 

інвалідністю 

Центр 

комплексної 

реабілітації для 

дітей  з 

інвалідністю 

Бюджет 

громади 

2700,0 тис. 

грн. 

 

2 Надання пільг із сплати за житлово 

– комунальні послуги: 

 – Сім’ям загиблих учасників 

АТО/ОСС; 

- Родинам Героїв Небесної Сотні, 

Родинам загиблих учасників 

АТО/ООС; 

- Родинам Загиблих Захисників та       

Захисниць України 

- Постраждалим учасникам 

Революції Гідності 

Шепетівський 

територіальний 

центр 

соціального 

обслуговування         

( надання 

соціальних 

послуг) 

Бюджет 

громади 

 

290,0 тис. 

грн. 

11,5тис. 

грн. 

3 Виплата одноразової грошової 

допомоги:                                                

- Соціально вразливим категоріям 

населення; 

- Учасникам АТО /ООС 

Шепетівський 

територіальний 

центр 

соціального 

обслуговування               

( надання 

соціальних 

послуг) 

Бюджет 

громади 

 

480,0 тис. 

грн. 

67,0 тис. 

грн. 

4  Надання пільг окремим категоріям 

громадян  на перевезення 

автомобільним та залізничним 

транспортом, 

 з оплати послуг зв'язку  

Управління праці 

та соціального 

захисту 

населення 

Бюджет 

громади 

 

6663,0 тис. 

грн. 

50,0 тис. 

грн. 

5 Медичне обслуговування учасників 

бойових дій та осіб з інвалідністю 

внаслідок війни. 

Управління праці 

та соціального 

захисту 

населення 

Бюджет 

громади 

100,0 тис. 

грн. 

6 Гуманітарна допомога ВПО в т.ч. 

на ремонт пристосованого для їх 

проживання житла 

Управління праці 

та соціального 

захисту 

населення 

Бюджет 

громади 

1500,0 тис. 

грн. 

7 

 
Очікувані результати.  

Поліпшення матеріального забезпечення соціально вразливих категорій громадян. 

Збільшення кількості соціальних послуг. 
Відповідальні виконавці:       управління праці та соціального захисту населення 
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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: 
          Cтворення сприятливих умов для стабільного існування та всебічного розвитку сім’ї 

та кожного з її членів, поліпшення їх життєвого рівня, поширення необхідних знань для 

більш повної реалізації сім’єю своїх функцій, запобігання негативним соціальним проявам 

та негараздам, надання комплексу соціальних послуг (психологічних, соціально-

педагогічних, соціально-медичних, соціально-економічних, інформаційних, юридичних) 

сім’ям та особам, які перебувають в складних життєвих обставинах та не в змозі подолати 

їх самостійно.  

           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. 

            Підвищення ефективності роботи органів виконавчої влади, установ та організацій 

щодо соціального  та правового захисту дітей.  

 

№ 

з/п 

Заходи Виконавець Джерела 

фінансування 

Індикатори 

виконання 

1 Подолання дитячої 

безпритульності та 

бездоглядності. 

Поліпшення становища 

дітей, які опинилися у 

складних життєвих 

обставинах 

Служба у справах 

дітей 

Кошти  бюджету  

МТГ в рамках 

програми "Діти 

Шепетівки" 

відсутність 

безпритульних та 

бездоглядних дітей в 

громаді 

2 Профілактика 

негативних проявів у 

підлітковому 

середовищі 

Служба у справах 

дітей 

Кошти бюджету  

МТГ в рамках 

програми "Діти 

Шепетівки" 

зниження рівня 

криміналізації серед 

дітей 

3 Поліпшення виховання, 

навчання, соціального 

захисту та 

матеріального 

забезпечення дітей-

сиріт і дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування 

Служба у справах 

дітей 

 

 

 

Кошти бюджету 

МТГ         в 

рамках програми 

"Діти 

Шепетівки" 

влаштування дітей-

сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування, до 

сімейних форм 

виховання 

4 Здійснення в 

територіальній громаді 

соціальної роботи із 

особами,  сім’ями та 

дітьми, які належать до 

вразливих груп 

населення та/або 

перебувають у 

складних життєвих 

Шепетівський 

міський ЦСССДМ 

За рахунок 

коштів бюджету 

МТГ та інших 

джерел, не 

заборонених 

законодавством 

Кількісний:Охопленн

я соціальними 

послугами не менше 

ніж 85 відсотків 

виявлених сімей та 

дітей; 

Якісний:Створення 

сприятливих умовдля 
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обставинах (в тому 

числі: особи, які 

звільнились з місць 

позбавлення волі, або 

засуджені без 

позбавлення волі, 

особи, що мають 

низький рівень 

батьківського 

потенціалу, особи , які 

постраждали від 

домашнього 

насильства). 

поліпшення 

життєвого рівня 

сімей, які опинилися 

в складних життєвих 

обставинах 

5 Соціальний супровід 

сімей та осіб, які 

опинилися в складних 

життєвих обставинах. 

 

Шепетівський 

міський ЦСССДМ 

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. 

 

6  Проведення соціально-

психологічної 

корекційної роботи з 

сім’ями, які опинилися 

в складних життєвих 

обставинах. 
 

Шепетівський 

міський ЦСССДМ 

За рахунок 

коштів  бюджету 

МТГ та інших 

джерел, не 

заборонених 

законодавством 

Формування 

віддповідального 

батьківства, 

здорового способу 

життя, попередження 

насильства в сім'ї, 
попередження 

конфліктних 

ситуацій щодо участі 

у вихованні дітей. 

Попередження 

соціального сирітства 

7 Здійснення 

профілактичної роботи 

щодо попередження 

негативних проявів в 

дитячому та 

молодіжному 

середовищі 

 
 

Шепетівський 

міський 

ЦСССДМ, 

Управління освіти 

За рахунок 

коштів МТГ 

бюджету та 

інших джерел, 

не заборонених 

законодавством 

Проведення 

тренінгових занять, 

семінарів, відео-

лекторіїв, 

інформаційно - 

просвітницьких 

заходів для осіб та 

сімей, які опинилися 

в складних життєвих 

обставинах.  

 

 

Очікувані результати: 
Відсутність безпритульних дітей. 

Зведення до мінімуму кількісті бездоглядних дітей. 

Своєчасне виявлення дітей, які потребують соціального захисту, оперативне здійснення 

заходів щодо їх вилучення, влаштування, направлення в інтернатні заклади тощо. 

Якісний розгляд звернень громадян щодо здійснення різних правочинів з житлом, майном. 

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. 
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4.3. Освіта. 
Проблемні питання 
Незбалансованість мережі закладів освіти, внаслідок чого має місце переповнення або 

недобір в групах та класах. 

Недостатній рівень матеріально-технічного забезпечення закладів освіти. 

Відсутність комплексного протипожежного захисту в закладах освіти. 

Незабезпечення видатків на виплату надбавки за престижність праці педагогічним 

працівникам закладів дошкільної та позашкільної освіти. 

Недостатність видатків на заходи з охорони праці. 

Ризик забезпечення харчування учнів закладів загальної середньої освіти (ЗЗСО) в разі 

відмови підприємців від співпраці щодо організації харчування 

Відшкодування витрат з міського бюджету на утримання здобувачів освіти 

внутрішньопереміщених осіб. 

Діяльність пансіону (гуртожитку) в складі Гімназії №5.  

Ризик повноцінної реалізації Концепції Нової української школи (НУШ) в базовій школі 

(6-й клас). 

Потреба в додаткових платних освітніх послугах зокрема, функціонування груп 

продовженого дня, гуртків, тощо в закладах освіти. 

Мета:      забезпечення доступної та якісної освіти усіма здобувачами, раціональне 

використання коштів державного та місцевого бюджетів. 

Пріоритетні завдання 
Оптимізація мережі закладів освіти. 

Зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази. 

Забезпечення протипожежного захисту. 

Підвищення виплати надбавки за престижність праці педпрацівникам закладів дошкільної 

та позашкільної освіти. 

Передбачення видатків на заходи з охорони праці, у т.ч. на періодичні медогляди 

працівників закладів освіти. 

Забезпечення збалансованого та якісного харчування  учнів ЗЗСО. 

Забезпечення відшкодування витрат з міського бюджету на утримання здобувачів освіти 

внутрішньопереміщених осіб. 

Приведення діяльності пансіону (гуртожитку) в складі гімназії №5 у відповідність до 

чинного законодавства. 

Забезпечення реалізації Концепції НУШ в базовій школі (6 клас). 

Забезпечення додаткових платних освітніх послуг згідно із запитами батьків. 

 
№ 

з/п 

Заходи Виконавець Джерела 

фінансуван

ня 

Індикатори виконання 

1 Приведення фактичної 

наповнюваності класів 

до нормативної, 

передбаченої Формулою 

розподілу освітньої 

субвенції, а також 

урегулювання 

наповнюваності  груп в 

закладах дошкільної 

освіти 

Управління 

освіти, 

керівники 

закладів освіти 

Державний 

і бюджет 

МТГ 

Раціональне 

використання 

державної освітньої 

субвенції відповідно до 

Формули, раціональне 

використання коштів 

бюджету МТГ. 

Затвердження планової 

мережі навчальних 

закладів в березні-

квітні перед початком 

навчального року, 

фактичної мережі - у 

вересні 
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2 Моніторинг роботи 

чергових груп в закладах 

дошкільної освіти 

Управління 

освіти, 

керівники 

закладів 

дошкільної 

освіти 

Бюджет 

МТГ 

Раціональне 

використання коштів 

бюджету МТГ 

3 Забезпечення 

функціонування 

класів/груп з 
інклюзивним навчанням, 

спецкласів/груп 

Управління 

освіти, 

керівники 
закладів освіти 

Державний 

і бюджет 

МТГ 

Забезпечення потреб 

дітей, згідно із заявами 

батьків та висновками 
ІРЦ 

4 Забезпечення вимог 

наказу МОН України 

№574 від 29.04.2020 

«Про затвердження  

Типового переліку 

засобів навчання та 

обладнання для 

навчальних кабінетів і 

STEM-лабораторій», та 

Санітарного регламенту 

для закладів загальної 

середньої освіти, 

чинного з 01.01.2021 

Управління 

освіти, 

керівники 

закладів освіти 

Державний 

і бюджет 

МТГ 

Зміцнення та оновлення 

матеріально-технічної 

бази закладів освіти 

(комп’ютерна техніка, 

навчальні кабінети, 

тощо) відповідно до 

наявного оснащення. 

Участь у проєктах 

капітальних ремонтів 

харчоблоків НВК 

№№1,3, НВК «ЗОШ-

гімназія» 

5 При виділенні коштів на 

капітальні ремонти 

надання пріоритетів 

навчальним закладам, які 

потребують ремонту 

несучих конструкцій 

(фундаментів, стін, 

перекриттів) 

Управлінняосвіт

и, керівники 

закладів  освіти 

 

Бюджет 

МТГ 

Капітальний ремонт 

будівлі ЗДО №5, даху 

ЗОШ №1, Гімназії №6, 

перекриття над 

актовою залою СЗОШ 

№2, інженерних мереж  

ЗДО №6, Гімназії №5, 

Плесенськоїгімназії, 

утеплення будівель 

ЗДО №7 (є ПКД), 

ЗДО№8; улаштування 

вимощення навколо 

будівлі Гімназії №3, 

ЗДО №4; продовження 

заміни старих віконних 

блоків на нові 

енергозберігаючі в 

закладах освіти 

6 Виготовлення проектно-

кошторисної 

документації на монтаж 

пожежної сигналізації та 

оповіщення про пожежу 

у 20 закладах освіти 

(Примітка. У 8 закладах 

наявна пожежна 

сигналізація) 

Управління 

освіти, 

керівники 

закладів освіти 

Бюджет 

МТГ   

Продовження 

забезпечення І етапу 

виконання заходів з 

протипожежної безпеки 

7 Забезпечення виплати 

надбавки за 

престижність праці 

Управління 

освіти, 

керівники 

Бюджет 

МТГ   

Виплата надбавки за 

престижність 

педпрацівникам не 
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педпрацівникам закладів 

дошкільної та 

позашкільної освіти, у 

т.ч. використовуючи 

внутрішні фінансові  

резерви закладів освіти 

закладів освіти менше 15% 

8 Забезпечення видатків на 

заходи з охорони праці, у 

т.ч. на періодичні 
медогляди працівників 

закладів освіти, 

врахувавши 

перерозподіл коштів між 

галузями освіти та 

охорони здоров’я 

Управління 

освіти, 

керівники 
закладів освіти 

Бюджет 

МТГ   

Проходження 

безкоштовних 

періодичних 
медоглядів 

працівниками закладів 

освіти 

9 Обговорення  й 

ухвалення рішення з 

міською радою та 

депутатськими комісіями 

щодо визначення 

суб’єктів з надання 

послуг харчування в 

ЗЗСО 

Міська рада, 

депутатські 

комісії, 

управління 

освіти, 

керівники ЗЗСО 

Бюджет 

МТГ   

Уведення в штатний 

розпис семи ЗЗСО 

працівників 

харчоблоків або 

забезпечення 

кейтерингу 

10 Навчання здобувачів 

освіти 

внутрішньопереміщених 

осіб після розгляду заяв 

батьків та узгодження 

питання щодо 

відшкодування їхнього 

утримання 

Міська рада, 

управління 

освіти, 

керівники 

закладів освіти 

Бюджет 

МТГ 

Відшкодування у ЗДО 

та ЗЗСО витрат на 

харчування і захищені 

статті 

11 Обговорення  й 

ухвалення рішення з 

міською радою та 

депутатськими комісіями 

щодо життєдіяльності 

пансіону (гуртожитку) у 

складі Гімназії №5 

Міська рада, 

депутатські 

комісії, 

управління 

освіти, 

адміністрація 

Гімназії №5  

Бюджет 

МТГ 

Приведення 

життєдіяльності 

пансіону (гуртожитку) 

у складі Гімназії №5 у 

відповідність до 

чинного законодавства 

та забезпечення 

навчання та 

проживання дітей-

сиріт, дітей 

позбавлених 

батьківського 

піклування, дітей 

соціально незахищених 

категорій 

12 Забезпечення здобуття 

якісної освіти учнями 6-х 

класів, відповідно до 

вимог Концепції НУШ 

Управління 

освіти, 

керівники 

закладів освіти 

Державний

і бюджет 

МТГ 

Виділення коштів (при 

потребі) для організації 

освітнього процесу 6-х 

класів відповідно до 

Концепції НУШ 

13 Організація додаткових 

платних освітніх послуг 

в навчальних закладах 

Управління 

освіти, 

керівники 

Бюджет 

МТГ, 

позабюдже

Функціонування груп 

продовженого дня, 

гуртків, розвивальних 
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закладів освіти тні кошти занять, тощо на платній 

основі згідно з чинним 

законодавством; 

раціональне 

використання коштів 

бюджету МТГ 

Очікувані результати: 
Раціональне використання коштів бюджету міської територіальної громади. 

Збалансована мережа навчальних закладів відповідно до вимог чинного законодавства. 
Якісна та доступна освіта для дітей усіх верств населення. 

Оновлена матеріально-технічна база закладів освіти. 

Поступове виконання заходів з протипожежної безпеки. 

Належне стимулювання праці педагогічних працівників закладів дошкільної та 

позашкільної освіти. 

Безкоштовне проходження медоглядів працівників закладів освіти. 

Якісне харчування здобувачів освіти. 

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.  

 

 

№ 

з/п 

Заходи Виконавець Джерела 

фінансування 

Індикатори виконання 

1 Проведення 

іміджевих заходів, 

фестивалів 

Відділ культури, 

міський  

будинок 

культури 

Бюджет 

громади,                

інші кошти 

Кількість заходів – 2 

од.  

Кількість глядачів – 

1,5 тис. осіб 

2 Організаційна та 

фінансова підтримка 

обдарованих дітей, 

творчих колективів 

Відділ культури, Бюджет громади  Кількість дітей та 

учасників колективів 

– 60 осіб 

3 Організація 

передплати 

періодичних видань 

для бібліотек 

громади 

Відділ культури Бюджет громади Забезпечення 

бібліотек 

періодичними 

виданнями 

4 Проведення 

капітального та 

поточного ремонтів 

закладів культури 

Відділ культури Бюджет громади Покращення 

матеріально-технічної 

бази закладів 
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5  Придбання техніки, 

обладнання, 

апаратури, книг 

тощо для закладів 

культури 

 Відділ культури   Бюджет 

громади 

 Покращення 

матеріально-технічної 

бази закладів 

 

 Очікувані результати: 

Підвищення зацікавленості мешканців у мистецьких заходах, які відбуваються.  

Збільшення кількості культурно-мистецьких заходів. 
 Збільшення кількості громадських мистецьких ініціатив. 

 

Відповідальні виконавці: відділ культури. 

 

4.5.Фізична культура і спорт. 
Проблемні питання.  
Недостатня кількість сучасних спортивних споруд та багатофункціональних спортивних 

майданчиків для проведення навчально-тренувального процесу. 

Фізично та морально застаріла матеріально-технічна база спортивних закладів.  

Мета: популяризація здорового способу життя, залучення населення до занять фізичною 

культурою та спортом, розвиток сучасної спортивної інфраструктури.  

 
Пріоритетні завдання: 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. 

 
№ 

з/п 

Заходи Виконавець Джерела 

фінансування 

Індикатори 

виконання 

1 Проведення 
�фізкультурно спортивних 

заходів з олімпійських та 

неолімпійських видів 

спорту (у т. ч. для 

інвалідів)  

 Відділ у справах 

сім’ї,  молоді та 

спорту  

Бюджет міської 

громади, інші 

кошти  

Кількість 

заходів – 130 

од. 

2 Забезпечення підготовки 

та участі спортсменів 

(збірних команд) у 

змаганнях усіх рівнів  

Відділ у справах 

сім’ї.  молоді та 

спорту 

Бюджет міської 

громади  

Досягнення 

високих 

спортивних 

результатів 

3 Придбання обладнання та 

інвентарю для 

комплексної дитячо-

юнацької спортивної 

школи 

Відділ у справах 

сім’ї.  молоді та 

спорту 

Бюджет міської 

громади  

Кількість 

закладів – 1 

од. 

4 Забезпечення виплати  

премії «За вагомі 

досягнення у сфері 

фізичної культури та 

спорту» кращим 

спортсменам та тренерам, 

діячі фізичної культури і 

спорту   

 

Відділ у справах 

сім’ї.  молоді та 

спорту 

Бюджет міської 

громади 

Кількість 

спортсменів 

– 30 осіб. 

Кількість 

тренерів,діячі 

фізичної 

культури і 

спорту – 10 

осіб 

5 Реконструкція стадіону Комплексна Бюджет міської Кількість 
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«Локомотив»  на вул. 

Героїв Небесної Сотні, 73 

дитячо-юнацька 

спортивна школа 

відділу у справах 

сім’ї, молоді та 

спорту  

громади споруд – 1 

од. 

6 Будівництво сучасного 

спортивного майданчика 

із штучним покриттям по 

Проспекту Миру 

Відділ у справах 

сім’ї, молоді та 

спорту 

Бюджет міської 

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                                             

ДЮСШ,   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.  

 

 

№ 

з/п 

Заходи Виконавець Джерела 

фінансування 

Індикатори 

виконання 

1 Облаштування першого поясу 

зон санітарної охорони 

свердловин (оформлення землі, 

огородження) в селах Плесна та 

Пліщин 

Управління 

житлово-

комунального 

господарства, 

Бюджет МТГ 

 

50,0 тис.грн. 

2 Придбання спецобладнання для 

роботи на полігоні твердих 

побутових відходів 

Управління 

житлово-

комунального 

господарства, 

ШРЕП 

Бюджет МТГ 

 

8580,0 

тис.грн. 
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3 Виготовлення схеми санітарної 

очистки міста 

Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

Бюджет МТГ 200,0 

тис.грн 

4 Продовження робіт по 

ущільненню поверхневого шару 

полігону твердих відходів  

КП ШРЕП 

 

Бюджет МТГ 200,0 

тис.грн. 

5 Ліквідація стихійних 

сміттєзвіалищ 

 

КП ШРЕП 

 

 

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, комунальне 

підприємство «Шепетівське ремонтно-експлуатаційне підприємство». 

 
5.2.   Техногенна безпека,  охорона праці  
Проблемні питання. 
Недостатні обсяги фінансування. 
Наявність випадків травматизму як виробничого так і  невиробничого характеру. 

Відсутність сучасних засобів оповіщення у випадку виникнення надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру.  

Мета:  
-забезпечення захисту населення та території від надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру;   

- дотримання безпечних умов праці.  

Пріоритетні завдання. 
Підготовка території Шепетівської міської  територіальної громади до оборони в 

особливий період.                                                                                                                       

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.  

 

№ 

з/п 

Заходи Виконавець Джерела 

фінансування 

Індикатори 

виконання 

1 Створення матеріальних 

резервів для ліквідації 

надзвичайних ситуацій, 

надання допомоги 

Сектор з питань 

НС та ЦЗН 

Бюджет МТГ 91,0 тис.грн. 

2 Проведення ремонту  та 

утримання захисних споруд 

цивільного захисту в 

готовності до використання за 

призначенням  

Балансоутримувачі 

захисних споруд 

Бюджет МТГ 20,0 тис.грн. 

3 Забезпечення спеціалізованих 

служб цивільного захисту, 

формувань, бригад 

комунального підприємства  

Сектор з питань 

НС та ЦЗН, 

керівники 

комунальних 

Бюджет МТГ 171,0 тис. грн.. 
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аварійно-рятувальної служби   

( АРС) 
підприємств                     

( АРС, МПО) 

4 Придбання матеріально-

технічних засобів та інвентаря 

для забезпечення соціально-

побутових умов особового 

складу  

Сектор з питань 

НС та ЦЗН 

Бюджет МТГ 

 

50,0 тис.грн. 

5 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. 

6 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:    

Захист населення та внутрішньо переміщених осіб . 

Забезпечення своєчасного оповіщення населення та оперативного реагування у разі 

виникнення надзвичайних ситуацій. 

Зниження рівня травматизму виробничого та невиробничого характеру . 

 

 Відповідальні виконавці:  головний спеціаліст по мобілізаційній та оборонній роботі, 

сектор з питань НС та ЦЗН, управління праці та соціального захисту населення. 
 
5.3. Протидія збройній агресії росії  та її наслідкам 
Проблемні питання. 
Ризики пошкодження об’єктів будівель і споруд (руйнування та пошкодження об’єктів 

соціальної інфраструктури, будівель адміністративного та комерційного призначення, 

об’єктів житлово-комунального господарства (електро-, газо-, теплопостачання, 

водопостачання та водовідведення, а також їх мережі), житлового фонду, 
 

 Мета: підготовка території Шепетівської міської  територіальної громади до оборони в 

особливий період.  

  

 Пріоритетні завдання. 
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Забезпечення виконання заходів підготовки території Шепетівської міської територіальної 

громади до оборони в особливий період,  відбудова та відновлення пошкоджених об’єктів.    

                                                                                                        

№ 

з/п 

Заходи Виконавець Джерела 

фінансування 

Індикатори 

виконання 

1 Реалізація Програми заходів 

національного спротиву 

Шепетівської міської 

територіальної громади на 
2023 рік 

Виконавчий 

комітет міської 

ради, відділи, 

управління , 

комунальні 

підприємства 

Бюджет МТГ, 

інші джерела 

не заборонені 

законодавством  

23000 

тис.грн. 

2 Проведення обстеження 

(розмінування) та виконання 

піротехнічних робіт, 

пов’язаних із 

знешкодженням виявлених 

вибухонебезпечних 

предметів із залученням 

підрозділів ДСНС, 

Національної поліції, а також 

за необхідності - підрозділів 

Збройних Сил та СБУ 

Виконавчий 

комітет 

Бюджет МТГ, 

інші джерела 

не заборонені 

законодавством 

В межах 

фінансування 

видатків 

3 Виконання робіт з 

первинного демонтажу 

частин об’єктів або його 

окремих конструктивних 

елементів (у разі потреби) із 

залученням комунальних 

служб, 

підприємств, спеціалізованих 

транспортних засобів та 

техніки з метою 

забезпечення доступу до 

пошкоджених об’єктів для 

проведення аварійно-

рятувальних та інших 

невідкладних робіт 

Виконавчий 

комітет 

Бюджет МТГ, 

інші джерела 

не заборонені 

законодавством 

В межах 

фінансування 

видатків 

4 Організація робіт щодо 

збирання, транспортування із 

залученням спеціалізованих 

транспортних засобів та 

техніки (у разі можливості), 

тимчасового зберігання, 

відходів, що утворилися 

внаслідок виконання робіт з 

демонтажу 

Виконавчий 

комітет 

Бюджет МТГ, 

інші джерела 

не заборонені 

законодавством 

В межах 

фінансування 

видатків 

5 Виконання робіт з 

технічного обстеження 

пошкоджених об’єктів 

Виконавчий 

комітет, 

комунальні 

підприємства 

Бюджет МТГ, 

інші джерела 

не заборонені 

законодавством 

В межах 

фінансування 

видатків 

6 Відновлення пошкоджених 

об’єктів шляхом поточного, 

капітального ремонту, 

Комунальні                     

підприємства 

Бюджет МТГ, 

інші джерела 

не заборонені 

В межах 

фінансування 

видатків 
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реконструкції законодавством 

 
Очікувані результати:    

Готовність території Шепетівської міської територіальної громади до оборони в 

особливий період. 

Належне матеріально-технічного забезпечення потреб сил національного спротиву;  

Надання допомоги військовим частинам, іншим підрозділам, загонам Збройних сил 

України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України та 

іншим силам руху опору. 

 
6. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ.  
 
6.1. Бюджетно-фінансова політика. 
Пріоритетні завдання та заходи на 2023 рік. 
       Формування дохідної частини бюджету Шепетівської міської територіальної громади 

на 2023 рік здійснюватиметься із врахуванням реформи  міжбюджетних відносин та 

податкової реформи, спрямованих на децентралізацію  місцевих фінансів, збільшення 

ресурсу місцевих бюджетів та з врахуванням умов воєнного стану. Одним із 

найефективніших інструментів державного регулювання соціально-економічного 

розвитку країни є бюджетна політика. 

Основні пріоритети: 
зміцнення фінансової основи бюджету громади з метою забезпечення надання якісних 

суспільних послуг та розвитку інфраструктури; 

організація та координація процесів фінансового та бюджетного планування, забезпечення 

повноцінного стратегічного та середньострокового бюджетного планування; 

посилення гнучкості місцевих бюджетів та підвищення оперативності прийняття рішень. 

Основні завдання та заходи Програми на 2023 рік: 
    забезпечення виконання бюджету громади на 2023 рік у відповідності з доведеним 

планом, досягнення збільшення обсягів надходжень; 

    забезпечення формування та реалізації політики у сфері місцевих  податків та зборів на 

території Шепетівської міської  територіальної громади, підготовка пропозицій з     

удосконалення бюджетного законодавства; 

    формування стабільної дохідної бази для фінансування пріоритетних напрямів 

соціально-економічного розвитку громади; 

    забезпечення прозорості показників бюджету громади; 

    дотримання жорсткої фінансової дисципліни; 

    формування достатніх ресурсів для фінансування пріоритетних напрямів соціально-

економічного розвитку громади та підвищення ефективності використання бюджетних 

коштів; 

     поєднання конкретних цілей та відповідних засобів, за допомогою яких вирішуються 

поставлені завдання фінансово-бюджетної політики; 

     здійснення аналізу та оцінювання виконання бюджету Шепетівської міської  

територіальної громади, підготовка та представлення звіту про виконання бюджету 

Шепетівської міської територіальної громади; 

      формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану. 

 

Оцінка фіскальних ризиків та їх вплив на показники дохідної частини бюджету 
Шепетівської міської територіальної громади. 

 На виконання бюджету Шепетівської міської територіальної громади протягом 

2023 року можуть вплинути фіскальні ризики, спричинені: 

змінами у макроекономічному середовищі: 

збройна агресія росії проти України та запровадження воєнного стану; 

формування суттєвого дисбалансу на ринку праці, скорочення зайнятості; 

отримання низького врожаю зернових культур; 
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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 2023 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. 
             Відповідальні виконавці: Фінансове управління Шепетівської міської ради, 

головні розпорядники бюджетних коштів . 

 

6.2.Управління майном територіальної громади. 

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 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. 

  

№ 

з/п 

Зміст заходу Виконавець Джерела 

фінансування 

Індикатори 

виконання 

1 Реєстрація права 

власності на нерухоме 

майно, яке перебуває у 

власності міської  

міської територіальної 

громади 

Управління житлово-

комунального господарства, 

ЦНАП, балансоутримувачі 

комунального майна 

 Бюджет 

громади 

 По мірі 

потреби 

2 Забезпечення 

інформаційної 

відкритості процесу 

відчуження та передачі в 

оренду комунального 

майна 

Управління житлового 

комунального господарства, 

управління економіки, 

підприємництва та підтримки 

інвестицій, балансоутримувачі 

комунального майна 

Бюджет 

громади 

 

3 Здійснення контролю за 

станом та належним 

Управління житлово-

комунального господарства, 

Бюджет 

громади, інші 

Постійно 
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використанням об’єктів 

комунального майна 

управління економіки, 

підприємництва та підтримки 

інвестицій, юридичний відділ, 

балансоутримувачі 

комунального майна 

кошти 

4 Здійснення постійного 

аналізу ефективності 

використання 

комунального майна, 
усунення причин 

виникнення 

заборгованості з 

орендної плати, 

забезпечення скорочення 

існуючої заборгованості 

Управління житлово-

комунального господарства, 

управління економіки, 

підприємництва та підтримки 
інвестицій, балансоутримувачі 

комунального майна 

Бюджет 

громади, інші 

кошти 

Щомісячно 

5 Здійснення контролю за 

своєчасним 

надходженням платежів 

за оренду та відчуження 

майна, проведення 

претензійно-позовної 

роботи у випадках 

невиконання або 

неналежного виконання 

умов договорів оренди, 

користування або 
відчуження 

комунального майна 

Управління житлово-

комунального господарства, 

управління економіки, 

підприємництва та підтримки 

інвестицій, 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 

громади. 
 
 
 
 

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 2023 рік 
  

Показники 
Одиниця 

виміру 

2022 рік 

очікуване 

 

 

2023 рік 

прогноз 

Темп приросту 

(зменшення) 

2023 рік 

у % до 2022 року 
Обсяг реалізованої промислової 

продукції у діючих цінах, усього           

. 

млн.    

грн. 
1050,0 

 

1120,0 

 

 

106,7 

Доходи загального фонду 

бюджету громади (без 

урахування міжбюджетних 

трансфертів) 

млн.грн. 473,0 404,8 85,6 

Обсяг податкових надходжень 

до бюджету громади 
млн. грн. 467,7 397,3 84,9 

Кількість малих підприємств  Одиниць 306 314 102,6 

Кількість середніх підприємств Одиниць 11 11 100,0 

Кількість ФОП Одиниць 2177 2195 100,8 

Середньомісячна заробітна плата 

одного штатного працівника 
грн. 14400 

 

14800 

 

103,0 

Заборгованість з виплати 

заробітної плати, усього (на 

кінець року) 

тис. грн. 64,2 

 

0 

 

х 

 

 

Начальник управління економіки, 

підприємництва та підтримки інвестицій                                     Олександр  ГРИНЬ   

 

Секретар міської ради                                                                      Роман ВОЗНЮК                                                          
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          Додаток 3  
                                                                                                      до Програми               

 
Перелік програм громади які передбачаються фінансувати у  2023 році 

 

№ 
п/п 

Найменування місцевої/регіональної 
програми 

Дата і номер 
документа, яким 

затверджено місцеву 
регіональну 

програму 

Передбачений 
обсяг коштів 
на 2023 рік 

(грн.) 

1 

Програма підтримки діяльності органів 

самоорганізації населення на 2020-2022 

роки 

проект 286 736,00 

2 
Програма для забезпечення виконання 

рішень суду на 2020-2023 роки 

Рішення LХІX від 

13.02.2020 №3 
500 000,00 

4 

Програма медико-соціального 

забезпечення пільгових категорій 

населення Шепетівської міської 

територіальної громади 2022-2024 роки  

Рішення ХX від 

23.12.2021 №27 
500 000,00 

5 

Програма соціального та правового 

захисту дітей "Діти Шепетівки" на 2021-

2025 роки 

Рішення IV сесії 

24.12.2020р№4 
25 000,00 

6 

Міська програма розвитку системи 

соціальних послуг для сімей та осіб, які 

знаходяться в складних життєвих 

обставинах, у м.Шепетівці на 2021-2025 

роки 

Рішення ІV сесії від 

24.12.2020р №12 
16 500,00 

7 

Міська програма профілактики 

алкоголізму, тютюнопаління, 

наркоманії, ВІЛ\СНІДу та інших 

негативних проявів в дитячому та 

молодіжному середовищі у м.Шепетівці 

на 2021-2025 роки 

Рішення ІV сесії від 

24.12.2020р №11 
8 000,00 

8 

Програма державних , міських,  

професійних свят та пам"ятних дат 

Шепетівської територіальної громади на 

2021-2025 рр. 

Рішення IV сесії 

24.12.2020р№14 
200 000,00 

9 

Програми захисту населення і території 

від надзвичайних ситуацій техногенного 

та природного характеру, забезпечення 

пожежної та техногенної безпеки на 

території Шепетівської 

міськоїтериторіальної громади на 2021-

2025 роки 

РішенняVІ сесії 

25.02.2021р№19 
1 000 000,00 

10 

Програма забезпечення забезпечення 

заходів мобілізаційної підготовки 

Шепетівської міської територіальної 

громади на 2021-2025 роки 

Рішення ХVІІ сесії 

міської ради від 

4.11.2021р.№12 

100 000,00 

11 

Програма висвітлення діяльності 

Шепетівської міської ради, її виконавчих 

органів у засобах масової інформації у 

2022 році 

проект 350 000,00 



57 

 

12 

Міська програма соціального захисту 

населення   "Для забезпечення 

виконання судових рішень на 2021-2025 

роки" 

РішенняVІІІ сесії 

27.04.2021р№1 
10 000,00 

13 

Програма діяльності Шепетівської 

міської ради організації ветеранів 

України на 2019-2023 рр. 

Рішення LII сесії від 

21.12.2018р. №2 
150 000,00 

14 

Програма підтримки учасників бойових 

дій та осіб з інвалідністю внаслідок 

війни  Шепетівської міської 

територіальної громади на 2022 рік 

проект 100 000,00 

15 

Комплексна програма соціального 

захисту населення Шепетівської громади 

на 2021-2025 роки 

Рішення IV сесії 

24.12.2020р№5 
242 600,00 

16 

Програма підтримки учасників 

антитерористичної операції/операції 

об"єднаних сил та членів сімей загиблих 

учасників АТО\ООС на 2022 рік 

проект 537 500,00 

17 

Міська програма розвитку освіти 

Шепетівської міської територіальної 

громади на 2021-2025 роки 

Рішення IV сесії 

24.12.2020р№7 
250 000,00 

18 

Прогшрама надання одноразової 

допомоги дітям сиротам та дітям 

позбавленим батьківського піклування , 

після досягнення 18-ти річного віку на 

2018-2022 роки 

проект 9 050,00 

19 

Комплексна програма розвитку культури 

Шепетівської міської територіальної 

громади  на 2021-2025 роки 

(заг.фонд:муніципальний- 2324000,0грн., 

парк-3288548,0 грн..) 

Рішення IV сесії 

24.12.2020р№13 
5 612 548,00 

20 
Міська програма "Молодь Шепетівки" 

на 2020-2024 роки 

Рішення LXIII сесії 

від 24.10.2019р №2 
25 000,00 

21 

Програми національно-патріотичного 

виховання молоді Шепетівській 

територіальній громаді на 2022-2024 

роки 

рішення ХVII сесії від 

4.11.2021 №7 
28 390,00 

22 

Програма розвитку фізичної культури та 

спорту Шепетівської міської 

територіальної громади на 2021-2025 

роки 

Рішення IV сесії 

24.12.2020р№10 
220 000,00 

23 

Програма розвитку фізичної культури та 

спорту Шепетівської міської 

територіальної громади на 2021-2025 

роки 

Рішення IV сесії 

24.12.2020р№10 
55 000,00 

24 
Програма  розвитку інвалідного спорту в 

місті Шепетівка на 2018-2022 роки 

Рішення ХХХІІ сесії 

від 21.12.2017р №6 
28 610,00 

27 
Програма благоустрою  міста.Шепетівка 

на 2018-2022 роки(зі змінами) 
проект 20 100 000,00 
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28 Програма "Питна вода на 2021-2022рр." проект 200 000,00 

29 

Прпограма Шепетівська екстерна 

диспетчерська служба (ШЕДС-1503) на 

2021-2025 роки 

Рішення VІ сесії від 

25.02.2021р. №35 
1 000 000,00 

30 

Програма утримання та розвитку 

автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури міста Шепетівка на 

2018-2022 роки(зі змінами) 

проект 20 000 000,00 

31 

"Програма розвитку комунального 

підприємства "Шепетівське ремонтно-

експлуатаційне підприємство 

Шепетівської міської ради" на 2022-

2025рр. 

Рішення виконавчого 

комітету №287 від 

06.10.2022р 

273 900,00 

32 

Програма утримання та розвитку 

автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури міста Шепетівка на 

2018-2022 роки(зі змінами) 

проект 69 200,00 

33 

Природоохоронна програма щодо 

покращення екологічного стану 

м.Шепетівка на 2020-2022 роки (зі 

змінами) 

проект 118 000,00 

 

 

Начальник управління економіки, 

підприємництва та підтримки інвестицій                                     Олександр  ГРИНЬ   

 

 

Секретар міської ради                                                                      Роман ВОЗНЮК                                                       
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Додаток 2 

Перелік проектів, які плануються до реалізації у 2023 році із різних джерел фінансування 
  

№  

п/п 
Найменування інвестиційного проекту  

Період 

реалізації  

 (рік 

початку і 

закінчення)

Кошторисна 

вартість 

проекту, 

тис. гривень 

Обсяг 

фінансування 

з обласного 

бюджету у 

2023 році,  

тис. грн 

Обсяг 

фінансування 

з державного 

бюджету у 

2023 році, 

тис. грн 

Обсяг 

фінансування 

з місцевого 

бюджету у 

2023 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  
2023 7746,0 0 0 7746,0 

2 

Капітальний ремонт будівлі Шепетівського навчально-
виховного комплексу №1 у складі «Загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів та ліцей ім. Героя України м. Дзявульського 

Хмельницької області» (утеплення стін, суміщеного покриття, 

заміна вікон і дверей)  

2023 7496,10 3391,136 0 3391,136 

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 

2023 4613,98 2931,2 0 2931,2 

4 

Поточний середній ремонт дорожнього покриття по 

вул..Героїв Небесної Сотні від будинку №38а до будинку 

№82 в м.Шепетівка 
2023 26733,7 0 0 26733,7 

5 

Поточний середній ремонт дорожнього покриття по вул. 

Островського від перехрестя з вулицею Валі Котика до 

перехрестя з проспектом Миру в м.Шепетівка 
2023 7056,1 0 0 7056,1 
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6 

Поточний середній ремонт вул.Миколи Дзявульського від 

перехрестя з проспектом Миру до перехрестя з вулицею 

Героїв Небесної Сотні в м.Шепетівка 
2023 9746,5 0 0 9746,5 

7 «Нова Шепетівка: від планів до дій!» 2023 7162,0 0 5854,45 308,128 

8 
Нове будівництво зовнішніх мереж питного водогону вул. 

Генерала Шухевича, м. Шепетівка, Хмельницької обл. 
2023 3773,4 3396,1 0 114,1 

9 

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 

2023 2000,0 0 0 2000,0 

10 
Спортивний майданчик для міні футболу зі штучним 

покриттям по вул. Героїв Чорнобиля, 2 
2023 1700 0 1700 0 

11 

Проведення інженерно-геологічних розвідувань, геодезичних 

робіт, виготовлення ПКД та проведення експертизи проектно-

кошторисної документації, монтажно-будівельні роботи по 

об&apos;єкту "Будівництво вуличної водопровідної мережі по 

вул. Курчатова, вул. Вінниченка, вул. 30р. Перемоги в м. 

Шепетівка Хмельницької області 

2023 
500,0 

  
0 0 500,0 

12 

Виготовлення проектно-кошторисної документації, 

проведення експертизи проектно-кошторисної документації, 

проведення інженерно-геологічних розвідувань, геодезичних 

робіт, виготовлення технічних умов, монтажно-будівельні 

роботи по об&apos;єкту "Нове будівництво водозабірної 

свердловини по вул. Павла Чубинського, 85А в м. Шепетівка 

Хмельницької області  

2023-

2025 
4150,0 0 4000,0 150,0 

13 

Виготовлення проектно-кошторисної документації, 

проведення експертизи проектно-кошторисної документації, 

проведення інженерно-геологічних розвідувань, геодезичних 

2023-

2025 
4150,0 0 4000,0 150,0 
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робіт, виготовлення технічних умов, монтажно-будівельні 

роботи по об&apos;єкту "Нове будівництво водозабірної 

свердловини по вул. Горького, 68А в м. Шепетівка 

Хмельницької області  

14 

Проведення інженерно-геологічних розвідувань, геодезичних 

робіт, виготовлення ПКД та проведення експертизи проектно-

кошторисної документації, будівельно-монтажні роботи по 

об&apos;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 

2023-
2025 

3500,0 0 3000,0 
500,0 

  

15 

Проведення інженерно-геологічних розвідувань, геодезичних 

робіт, виготовлення ПКД та проведення експертизи проектно-

кошторисної документації, будівельно-монтажні роботи по 

об&apos;єкту "Будівництво каналізаційної мережі по вул. 

Степана Бандери, вул. Паркова, пров. Парковий, вул. 

Першотравнева, вул. П. Дорошенка, вул. Мазепи, вул. О. 

Невського, вул. В. Чорновола в м. Шепетівка Хмельницької 
області 

2023-
2025 

3500,0 

  
0 3000,0 500,0 

16 

Проведення інженерно-геологічних розвідувань, геодезичних 

робіт, виготовлення ПКД та проведення експертизи проектно-

кошторисної документації, монтажно-будівельні роботи по 

об&apos;єкту "Нове будівництво зовнішніх мереж питного 

водопроводу вул. Чкалова,Садова, Гагаріна, М.Красюка, 

Ізяславська, Зарічна, Л.Українки, пров. Ізяславський с. 

Пліщин Шепетівського громади Хмельницької області 

2023-
2025 

4150,0 0 4000,0 150,0 

17 
Будівництво вуличної водопровідної мережі в с. Плесна 
(ПКД, експертиза, геодезія, будівельні роботи) 

2023-
2025 

4200,0 0 2000,0 2000,0 

18 

Виготовлення ПКД, проведення експертизи, виконання 
будівельно-монтажних робіт по об&apos;єктах 

водозабезпечення в селі Плесна 

2023-
2025 

600,0 0 400,0 200,0 

19 Поточний ремонт підпірної стінки  по вул.Валі Котика 2023 1066,8 0 0 1066,8 
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20 

Поточний ремонт дороги (влаштування тонкошарового 
покриття з литих емульсійно-мінеральних сумішей) на вул. 

В.Котика від перехрестя з вул. Героїв Небесної Сотні до 

перехрестя з вул. Островського»  

2023 3270,0 0 0 3270,0 

21 
Поточний ремонт дорожнього покриття по проспекту Миру 

між ж/б №48 та №50 в м.Шепетівка Хмельницької області 
2023 656,4 0 0 656,4 

22 
Поточний ремонт дорожнього покриття вулиці Героїв 

Небесної Сотні, 26 в м.Шепетівка Хмельницької області 
2023 496,9 0 0 496,9 

23 

Поточний ремонт дорожнього покриття частини вулиці 

Дзявульського (від проспекту Миру до ж/б №54 по 

вул.Дзявульського) в м.Шепетівка 
2023 2337,8 0 0 2337,8 

24 
Поточний ремонт дорожнього покриття проїзду до ж/б №31А 

по вул.Героїв Небесної Сотні в м.Шепетівка 
2023 685,7 0 0 685,7 

25 
Поточний ремонт дорожнього покриття на площі ім.Георгія 

Кудашова в м.Шепетівка 
2023 2895,1 0 0 2895,1 

26 
Капітальний ремонт та реконструкція стадіону «Локомотив» 

комплексної дитячо-юнацької спортивної школи 
2023-
2025 

25000,0 0 24550 450,0 

Всього 139186,48 9718,436 52504,45 76035,564 

                                 

                                   Начальник управління економіки, 

                                   підприємництва та підтримки інвестицій                                                                          Олександр  ГРИНЬ                          

                                    

  

  

                                   Секретар міської ради                                                                                                           Роман ВОЗНЮК 


