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2022 рік став роком випробувань. 
Доля перевіряє Україну на міцність та
патріотизм.  Органи влади - на вміння

працювати в умовах війни, комунальні
підприємства та працівників критичної

інфраструктури - на готовність до ліквідації
наслідків військової агресії окупанта. 

Викликів багато, як ніколи, але, не дивлячись
на труднощі, завдяки консолідації зусиль між

депутатами міської ради, членами
виконавчого комітету, громадськістю,

активістами та волонтерами, Шепетівська
міська територіальна громада має і здобутки, . 

Шановн� мешканц� громади!
 

Перед вами не зв�т м�ського голови. 
Це, в першу чергу, подяка тим, хто у

цьому буремному роц� не здався,
продовжував сумл�нно виконувати свою
роботу, сплачувати податки, рятувати

життя, будувати та модерн�зувати,
реал�зовувати плани та потреби нашої

громади. І зв�сно ж, цей документ -
промовиста подяка  Збройним Силам
України за в�дносний спок�й нашого

рег�ону! 
Слава Україн�! Слава її Героям!

З повагою м�ський голова В�тал�й Бузиль

https://www.facebook.com/vitaliybuzyl/


Б Ю Д Ж Е Т

За загальним фондом - 108,8% у сумі
599 487 525,5 грн.

Дохідна частина бюджету громади
виконана на 109,8% при плані 
568 578 462,09 грн, що на 5,7%
більше ніж у 2021 році.

 

За спеціальним - фондом 142,9% у
сумі 24 829 607,18 грн.
.

Видаткова частина бюджету
громади виконана за 2022 рік на
90,3% при плані 603 353 652,59 грн: 

за загальним фондом - 91,8% у сумі
495 166 589,34 грн.

за спеціальним фондом - 77,2% у
сумі 49 411 388, 41 грн.



МОДЕРНІЗАЦІЯ
КОТЕЛЕНЬ КП ШПТМ
   Умови воєнного стану диктували ч�тке
розум�ння того, що опалювальний сезон 
2022-2023 року не буде легким. Тож в
процес� п�дготовки до нього Шепет�вське
п�дприємство теплових мереж зд�йснило
модерн�зац�ю котелень. 
  Виконано зам�ну газових котл�в на
котельн� по вулиц� Лозова, 1. Варт�сть
проектних роб�т та монтажу склала  791 тис.
грн. Проведено першу частину роб�т з
встановлення економної модульної газової
котельн� по вулиц� Судилк�вська, 104.
Варт�сть проектних роб�т та монтажних
першої черги склала 723 тис. грн. 
   Для забезпечення сталого проходження
опалювального сезону зд�йснено п�дготовку
авар�йного запасу обладнання, а саме
трубопровод�в та зап�рної арматури на суму
1 млн 150 тис. грн. 
 Розум�ючи п�двищену небезпеку в�д
ракетних удар�в по об'єктах критичної
�нфраструктури, та авар�йних в�дключень
електропостачання, було сформовано
авар�йн� бригади для в�дновлення
теплопостачання в умовах надзвичайних
ситуац�й.
  Силами п�дприємства, за кошти м�сцевого
бюджету, зд�йснено роботи з встановлення
твердопаливних котл�в в котельнях по
вулицях Шешукова, 8Б, та Рад�щева, 2Б.

БЛАГОУСТРІЙ ТА ЖИТЛОВО-
КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО



МОДЕРНІЗАЦІЯ ОБЛАДНАННЯ
ШЕПЕТІВКАВОДОКАНАЛ
   
 КП "Шепет�вкаводоканал" вдалося зд�йснити ряд
дороговарт�сних господарських роб�т: зам�нено частину
маг�стрального водогону по вулиц� М.Шептицького до
вулиц� В.Котика та насосн� агрегати на трьох
свердловинах родовища «Л�сова галявина».
   Проведено ремонт насосної станц�ї  «Т�това», поточний
ремонт з зам�ною ф�льтр�в на 3-х станц�ях доочистки
води (бювети), зам�нено 8 пожежних г�дрант�в.
Модерн�зовано систему станц�ї знезал�знення води,
проведено поточний ремонт головної насосної станц�ї
№ 2. Проведено нов� водопров�дн� мереж� з
пол�етиленових труб по вулиц� Судилк�вськ�й та
прокладено нов� мереж� водопостачання в житловому
масив� "Сонячний", протяжн�стю майже 2 км, на суму 2
млн 734 тис. грн. Проведено поточний ремонт
трансформаторної п�дстанц�ї на канал�зац�йних очисних
спорудах та системи автоматичного керування двома
аерац�йними пов�тродувками на баз� частотного
перетворювача. Загальна варт�сть вищезазначених роб�т
з  модерн�зац�ї 3 млн 964 тис. грн.
     Зам�нено авар�йн� д�лянки водопров�дних та
канал�зац�йних систем в�д вулиц� Героїв Небесної Сотн� до
м�ського парку культури на сучасн� пол�етиленов� на суму
1 млн грн. На баланс� п�дприємства з'явився новий
автомоб�ль – спец�ал�зованої  авар�йно-ремонтної
майстерн� на баз� авто Iveco Daily варт�стю 
2 млн 680 тис.грн.
    Сучасна ситуац�я змушує п�дприємства критичної
�нфраструктури та комунального господарства
функц�онувати у режим� пост�йної готовност� до
надзвичайних ситуац�й. Так, в тимчасове користування
п�дприємством отримано трьохфазний дизель-генератор
на 37 кВт, обладнано два пункти видач� води, закуплено
бензогенератор, 10 ємностей для розвезення питної
води, також запасних частин до електрол�зної установки
ЕГР-1000 «Сиваш» для знезараження питної води.
Загальна варт�сть закуп�вель склала близько 
400 тис. грн.



ПОКРАЩЕННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ
БАЗИ КП ШРЕП
   Розпочинаємо �нший п�дх�д до вивозу см�ття у
громад�. Першим кроком стало придбання 130
пластикових контейнер�в для збору твердих
побутових в�дход�в Sulo об’ємом 1100 л�тр�в. 
 Для покращення матер�ально-техн�чної бази
п�дприємства та благоустрою у громад� було
також придбано см�ттєвоз на базовому шас�
Renault. Варт�сть такої закуп�вл� склала 2 млн
675 тис. грн.
 Поповнився автопарк п�дприємства й
екскаватором-навантажувачем л�н�йки JCB
4CX варт�стю 2 млн 498 тис. грн та
телескоп�чним навантажувачем JCB за 2 млн
500 тис. грн. Це компактн�, потужн� �
багатофункц�ональн� агрегати з� зм�нним
нав�сним обладнанням. 
 Технопарк п�дприємства поповнив
подр�бнювач г�лок АРПАЛ АМ-200БД-К PRO
варт�стю 581 тис. грн. В�н здатний переробити
г�лки, стовбури невеликих дерев � в�дходи
деревообробки товщиною до 200 мм.
Подр�бнювач портативний, що значно
полегшить роботу комунальник�в. 
 Силами комунального п�дприємства
розпочато роботи з реконструкц�ї клумб на
площ� Героїв Майдану по вулиц� Героїв
Небесної Сотн�. Цьогор�ч в�дбулося корчування
пн�в, очищення в�д небажаної рослинност�,
л�кв�дац�я старого та встановлення нового
бордюрного каменю. Загальна варт�сть
матер�ал�в та роб�т склала 186 тис. грн. 
    Навесн� заплановано роботи з облаштування
клумб та висадження зелених насаджень
новоствореним в�дд�лом, який буде займатися
озелененням територ�й громади.



УКЛАДАННЯ НОВИХ ТРОТУАРІВ
  Минулого року вдалося розпочати реал�зац�ю масштабного проекту з в�дновлення
тротуар�в, шляхом вкладання плитки. За кошти бюджету громади, ми зд�йснили
вкладання частини абсолютно нового тротуару на вулиц� Степана Бандери, де в�н
був в�дсутн�й зовс�м. Нове тротуарне покриття з'явилося дорогою до садочка
"Перлинка". В�дновили також тротуар вулиц� Чкалова (в�д Проспекту Миру до вулиц�
Героїв Небесної Сотн�). Реконструкц�ї п�длягала � частина тротуару б�ля КНП "Вузлова
л�карня станц�ї Шепет�вка". Загальна варт�сть зазначених роб�т 3 млн 266 тис.грн
   Було також зд�йснено поточн� ремонти тротуар�в б�ля будинку № 39 по вулиц�
Героїв Небесної Сотн�, вулиц� Судилк�вськ�й, до Шепет�вського навчально-виховного
комплексу №3 у склад� «Загальноосв�тня школа І-ІІІ ступен�в �м. Н. Рибака та л�цей з
посиленою в�йськово-ф�зичною п�дготовкою» та по вулиц� Героїв Небесної Сотн�,
№56. Варт�сть роб�т склала майже 250 тис. грн.



РЕМОНТИ ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ БАГАТОПОВЕРХІВОК
  Розпочали роботи з ремонту п�д'їзних шлях�в,
як� не виконувались у громад� десятками рок�в.
До завершення календарного року встигли
попрацювати на понад двадцяти об'єктах: з'їзди
по вулиц� Чкалова № 3, № 22, № 35А до ДНЗ№ 2
«Сонечко», по вулиц� Героїв Небесної Сотн� до
будинк�в №39, №41, №86, №84, №76, №88, №89,
№92,  Степана Бандери до будинку №67, 

Чи не щодня маємо
звернення мешканців
багатоквартирних будинків
про незадовільний стан
прибудинкових територій та
під'їзних шляхів. Ми не
можемо лишати це поза
увагою.

по вулиц� Старокостянтин�вського
шосе до будинку № 38 та проспекту
Миру до будинку №40, а також з вулиц�
Героїв Небесної Сотн� до вулиц� Петра
Дорошенка та Степана Бандери, КНП
"Вузлова багатопроф�льна л�карня
ст.Шепет�вка".
 Загальний кошторис роб�т склав
понад 3 млн 274 тис. грн.



ГРЕЙДЕРУВАННЯ ІЗ ПІДСИПКОЮ
   У громад� частина дор�г комунальної власност� асфальтован�, але є багато
вулиць, де дороги залишаються ґрунтовими. З метою належного утримання таких
дор�г,   зд�йснюється щебенева п�дсипка та грейдерування за рахунок бюджету.
Цього року п�дсипано сум�шшю та прогрейдеровано грунтов� дороги. Роботи було
проведено у провулках Симона Петлюри та Достоєвського, на вулицях
Чернях�вського, Павлова, Ярослава Давидова, Дружби, Володимира Шевчука,
Затишн�й, Першотравнев�й, Муз�вськ�й, Натана Рибака та з'їзду з вулиц� Чкалова
до старостату в сел� Пл�щин.



РЕМОНТИ ДОРІГ
   Ремонти дорожнього покриття є одн�єю
�з найзатратн�ших задач, як� стоять перед
органом м�сцевого самоврядування, але їх
виконання, нав�ть з превентивною метою,
є обов'язковим для утримання дор�г у
належному стан�. Цьогор�ч у громад� було
виконано поточн� ремонти частини
дороги в�д будинку № 65А по вулиц�
Степана Бандери, вулиц� Ізяславськ�й та
Красюка в сел� Пл�щин, вулиц� Вал� Котика
та Шевченка в сел� Плесна.
   Також зд�йснено поточний ремонт
дороги з влаштуванням тонкошарового
покриття литими емульс�йно-
м�неральними сум�шами на вулиц� Вал�
Котика, в�д будинку № 113 до виїзду з м�ста. 
  Вперше у м�ст� зд�йснили дорожню
розм�тку методом нанесення
двокомпонентного структурного пластику.
Було реконструйовано св�тлофорн� об'єкти
на перехрест� вулиць Вал� Котика, Героїв
Небесної Сотн� та Судилк�вської, а також
на перехрест� проспекту Миру та вулиц�
Островського. Витрати на ц� види роб�т
склали  1 млн 399 тис. грн.

 

Маємо масштабні плани на ремонти доріг
у 2023 році, мова йде про понад 10 великих
ділянок. Частина проектів уже на етапі
укладання договорів. Потреба у
фінансуванні складе біля 50 млн грн.



РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛИЧНОГО ОСВІТЛЕННЯ
     Зам�ну старих тип�в ламп на сучасн� Led св�тильники ми розпочали ще у грудн�
2021 року. Проектом першочергово було охоплено 18 к�лометр�в 12-ти вулиць м�ста,
планували продовжити проект у 2022 роц�, але початок бойових д�й вн�с корективи.
Було зд�йснено роботи на вулицях: Старокостянтин�вське шосе, Героїв Небесної
Сотн�, Вал� Котика, Л�сова, Островського, Зал�знична, 400-р�ччя Шепет�вки,
Судилк�вська, Українська, Генерала Шухевича, Чкалова та проспект� Миру. Варт�сть
роб�т за проектом склала 3 млн 484 тис. грн. Тож було зроблено акцент на
встановлення вуличного осв�тлення на вулицях та у провулках, де воно було
в�дсутнє зовс�м. Мова йде про провулок Парковий, вулиц� Індустр�альну,
Тимошишина, Курортну, провулок та вулиц� Симона Петлюри, вулицю Леонова,
Рильського, 8 березня, Кашлакова, а також м�крорайон Косецький.



ВПОРЯДКУВАННЯ ПАМ'ЯТНИХ ЗНАКІВ

  Зд�йснили впорядкування прилеглих територ�й б�ля Пам'ятного знака жертвам
пол�тичних репрес�й, вклавши брук�вку, та навколо Пам’ятного знака жертвам
Голодомору 1932-1933 рок�в по вулиц� Митрополита Шептицького. Для одного з
об'єкт�в придбали поминальний дзв�н, на зам�ну викраденому дек�лька рок�в
тому. Загальна варт�сть роб�т склала понад 105 тис. грн.

Історична пам'ять народу -
це те, що потрібно берегти
перш за все, особливо в
умовах війни. Пам'ятаймо
уроки історії!



ТОЧКИ СПОВІЩЕННЯ
  Багато зроблено та проф�нансовано у
2022-му роц� у напрямку цив�льного
захисту населення. 
   Станом на 24 лютого, у громад� було 2
робочих точки систем електронного
спов�щення населення про небезпеку
ракетних удар�в з пов�тря. Сьогодн�
«сирен» - 16.  Варт�сь роб�т склала понад 
77 тис. грн.

ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ

ПУНКТИ НЕЗЛАМНОСТІ
  Для розгортання «пункт�в незламност�»
ми придбали три пневмокаркасних
самонадувних намети, де чергують
прац�вники Шепет�вського районного
управл�ння ГУ ДСНС України. У випадку
надзвичайної под�ї ще два будуть
розгорнут� у м�сцях найб�льшого
скупчення людей. Загальна варт�сть трьох
об'єкт�в склала
1 млн 97 тис. грн.

ПІДГОТОВКА ДО НС
  Для п�дготовки до надзвичайних ситуац�й,
за кошти бюджету громади були закуплен�
додатков� генератори, акумулятори, ємност�
для води, проф�нансовано облаштування
найпрост�ших укритт�в у закладах осв�ти,
ремонти захисних споруд та закуплено
резерв пального. Реал�зовано заход�в на
суму понад 3 млн грн.  



ЛІКВІДАЦІЯ НАСЛІДКІВ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ
  Шепет�вська територ�альна громада потерпала в�д "прильот�в" рос�йських ракет не
один раз. Постраждало 84 буд�вл�. Понад 6 млн грн було витрачено з бюджету
громади. В ц�лому, в�д ворожої агрес�ї у громад� постраждали ряд об'єкт�в критичної,
соц�альної та адм�н�стративної �нфраструктури, заклади охорони здоров'я, осв�ти,
культури, як� залишилися без в�кон, дверей та покр�вель. На л�кв�дац�ю насл�дк�в та
ремонтн� роботи цих буд�вель з бюджету громади було вид�лено 3 млн 18 тис. грн.    
 Суттєво постраждали � об'єкти житлового фонду: багатоповерх�вки, приватн�
будинки. Допомогу у л�кв�дац�ї насл�дк�в надали громад� й управл�нськ� компан�ї м�ста
"Управдом" та "Житлофонд". Мова йде про встановлення 242-х в�кон на сходових
кл�тинах в багатоквартирних будинках, на придбання яких було витрачено 3 млн 70
тис. грн. У 75 квартирах в�кна було встановлено м�жнародною гуман�тарною
орган�зац�єю MADAIR. Окр�м того, на виконання нев�дкладних роб�т та придбання
буд�вельних матер�ал�в (пл�вка, шифер, фанера та �н.) було витрачено 952 тис. грн.

Висловлюю щиру подяку за ліквідацію
наслідків ворожих обстрілів рятувальникам
ДСНС, енергетикам, комунальникам,
працівникам галузей медицини, освіти та
небайдужим шепетівчанам! 



ПІДТРИМКА ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

РЕМОНТНІ РОБОТИ
  Навчальним установам цьогор�ч
довелося працювати у надскладних
умовах. Своєю ж чергою, нам вдалося
надати їм суттєву п�дтримку �з бюджету
громади. Так закладам загальної
середньої осв�ти, дошк�лля та позашк�лля
на проведення поточних ремонт�в,
зокрема систем електроживлення,
канал�зац�й та водопостачання,
г�дро�золяц�ї, коридор�в загального
користування та к�мнат персоналу,
зовн�шн�х мереж системи опалення та �н.
було вид�лено 784 тис. грн.

УКРИТТЯ ТА
СИГНАЛІЗАЦІЇ
 Значну роботу було зд�йснено
прац�вниками осв�ти задля забезпечення 
 укритт�в у школах, як� з 1-го вересня
приступили до офлайн форми навчання.
Було зд�йснено поточн� ремонти та
облаштування буд�вель, комун�кац�йних
мереж та базового комфорту для
перебування д�тей, на що з бюджету
громади було витрачено 1 млн 421 тис.
грн. Також у закладах було зд�йснено
монтаж систем пожежних сигнал�зац�й  та  
блискавкозахисту варт�стю 6 млн 711 тис.
грн. 

НОВІ ВІКНА
 В рамках покращення
термомодерн�зац�ї навчальних заклад�в
було придбано в�кна та двер� на суму 2
млн 717 тис. грн. Для л�кв�дац�ї насл�дк�в
ракетного удару у осв�тн�х установах, як�
постраждали, було придбано в�кна на
суму 1 млн 448 тис. грн.



ПОКРАЩЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ
  Оновлено матер�ально-техн�чну базу, зокрема у закладах з'явилася нова
комп'ютерна техн�ка, мебл�, медикаменти та генератори на суму 1 млн 577 тис. грн.

ШКІЛЬНИЙ АВТОБУС
  Для потреб громади було придбано
новий спец�ал�зований шк�льний
автобус, з метою транспортного
забезпечення д�тей та вчител�в, що
проживають за межами п�шох�дної
зони навчального закладу 
 Плесенської г�мназ�ї.  У автобус�,
який дос� зд�йснював перевезення,
проведено кап�тальний ремонт
двигуна � таким  чином буде
продовжено його експлуатац�ю.
Варт�сть закуп�вл� нового
транспортного засобу склала 
2 млн 600 тис. грн.

Освітяни чи не
найгостріше останніми

роками відчувають
виклики зовнішніх

обставин, але учні та
вихованці продовжують

отримувати якісні знання
та постійний розвиток.



ОСВІТЯНИ ТА ДОШКІЛЛЯ ВОЛОНТЕРЯТЬ
  Початок в�йни примусив вс�х згуртувати зусилля заради Перемоги � осв�тяни
одними з перших об'єднали зусилля, створивши хаби та центри взаємодопомоги у
закладах.

Шепет�вська загальноосв�тня школа І-ІII
ступен�в № 1 �м. М.Островського та
Шепет�вська спец�ал�зована
загальноосв�тня школа І-ІІІ ступен�в №2
займалася зборами найнеобх�дн�шого
для наших захисник�в та стали їх
тимчасовими навчальними центрами та
базами п�дготовки маскс�ток.
Шепет�вський навчально-виховний
комплекс № 1 у склад� «Загальноосв�тня
школа І-ІІІ ступен�в та л�цей �м. Героя
України М.Дзявульського», Г�мназ�я № 3 
 Г�мназ�я № 5 та Г�мназ�я № 6 
 орган�зовували харчування сил
територ�альної оборони, роти охорони,
та зд�йснювали зб�р продукт�в для
блокпост�в.
Г�мназ�я № 4 �м.В.Котика Шепет�вської
м�ської ради - стала одним �з заклад�в,
який забезпечував гаряче харчування
перем�щених ос�б.
Шепет�вський навчально-виховний
комплекс «Загальноосв�тня школа І-Ш
ступен�в - г�мназ�я» - формувала
сухпайки для ЗСУ, готувала бинти та
плела с�тки, на баз� навчального закладу
навчалися ДФТГ.

Щира подяка працівникам освіти за активну
волонтерську діяльність та незламну впевненість у
Перемозі!



Шепет�вський навчально-виховний
комплекс № 3 у склад� «Загальноосв�тня
школа І-ІІІ ступен�в �м. Н. Рибака та л�цей
з посиленою в�йськово-ф�зичною
п�дготовкою» - став комплексним
гуман�тарним хабом, який збирав реч�
для ВПО, пл�в с�тки та виготовляв окопн�
св�чки.
Шепет�вська загальноосв�тня школа І-ІІІ
ступен�в № 8 - займалася збором
продукт�в харчування, плет�нням с�ток,
збором медзасоб�в.
Пл�щинська г�мназ�я з дошк�льним
п�дрозд�лом та Плесенська г�мназ�я -
орган�зували гуман�тарн� хаби з
п�дтримки збройних сил, передач�
продукт�в харчування на передову та
загот�вл� нап�вфабрикат�в.
Вс� без вийнятку дошк�льн� заклади
громади пост�йно готують
нап�вфабрикати, як� їдуть на передову,
надають прихисток та облаштовують
м�сця для перебування ВПО, також були
зад�ян� у приготування гарячого
харчування для захисник�в на територ�ї
нашої громади.



  У 2022 роц� з бюджету громади на
п�дтримку ус�х заклад�в охорони здоров'я
було вид�лено 35 млн 871 тис.грн. 
  На поточн� ремонти в�дд�лень КНП
«Шепет�вська багатопроф�льна
л�карня» було вид�лено 550 тис. грн з
бюджету громади, а також 1 млн 500 тис.
грн для монтажу пожежної сигнал�зац�ї в
прим�щеннях головного корпусу.
   Для закуп�вл� медичного обладнання, а
саме операц�йного столу,
електроенцефалографа, резектоскопа,
апарата ШВЛ та мон�тора пац�єнта в
операц�йний блок акушерсько-
г�неколог�чного в�дд�лення було
направлено 2 млн 384 тис. грн. 
  Окр�м того, в�дбулася реорган�зац�я
системи харчування пац�єнт�в, що
перебувають на стац�онарному л�куванн�.
Тепер її забезпечує проф�льна
аутсорсингова компан�я. Також на
першому поверс� головного корпусу
розпочато реконструкц�ю
травматолог�чного  в�дд�лення.
  В рамках п�дготовки до можливих
насл�дк�в надзвичайних ситуац�й було
придбано дизель-генератори, що
забезпечать життєд�яльн�сть в�дд�лень
л�карн� на 70% потужност�, якої вистачить
для в�дд�лень екстреної допомоги. 
   На початку року було продовжено
буд�вництво кисневої станц�ї (придбаної
за кошти субвенц�ї), яку було введено в
експлуатац�ю у липн�. Частка
сп�вф�нансування з м�ського бюджету
склала 2 млн 393 тис. грн. 

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я



    У 2022 роц� на потреби КП "КНП "Шепет�вський м�ський центр ПМСД" для
придбання твердопаливного котла Плесенськ�й амбулатор�ї, генератора та двох
анал�затор�в гематолог�чних, з бюджету громади було вид�лено 575 тис. грн. На
оплату енергонос�їв та комунальних послуг - 1 млн 84 тис. грн. З бюджету громади
проф�нансовано придбання пального, медикамент�в, перев’язувальних матер�ал�в,
запчастин, труб та теплобаку до твердопаливного котла, який встановлений в
Плесенськ�й амбулатор�ї у сум� 115 тис. грн. 
   Для КНП «Вузлова багатопроф�льна л�карня станц�ї Шепет�вка» було
спрямовано 4 млн 680 тис. грн. Л�карнею отримано понад 331 тис. грн. на
придбання медичного обладнання: 6 в�дсмоктувач�в медичних «Б�омед», 2
електрокард�ографи, мон�тора пац�єнта «Б�омед» та деф�брилятора-мон�тора. Було
проф�нансовано зам�ну пошкоджених п�сля ракетного удару в�кон в головному
корпус� л�карн�, кухн�, пральн� на суму 836 тис. грн. Для в�дновлення пошкодженого
даху л�карн� з бюджету громади було спрямовано 557 тис. грн. Для забезпечення
резервного живлення було направлено 37 тис. грн на придбання генератора та 174
тис. грн на встановлення пожежної сигнал�зац�ї для Шепет�вського м�ського
центру первинної медико-сан�тарної допомоги.

ДОСТУПНІ ЛІКИ
Програма медико-сан�тарного забезпечення
п�льгових категор�й населення зд�йснює
в�дпуск л�карських засоб�в безоплатно на
п�льгових умовах. Цьогор�ч �з бюджету
громади на цю статтю було вид�лено 969
тис.грн. 
Зокрема на доросле населення - 
853 тис. грн., дитяче населення - 116 тис.
грн. 
Л�ки надаються населенню за наступними
категор�ями захворюваност�: онколог�я,
хвороби невролог�чного проф�лю, еп�лепс�я,
ДЦП та �н.



   Заклади дозв�лля та культури громади також зд�йснювали сталу д�яльн�сть,
дозволену в умовах воєнного стану. Комунальн�й установ� «Шепет�вський парк
культури � в�дпочинку» �з м�сцевого бюджету  було вид�лено 42 тис. грн для
встановлення камер в�деоспостереження, також було зд�йснено проектування,
монтаж та наладку засоб�в тривожної сигнал�зац�ї, поновлено �нвентар для
прац�вник�в установи, запчастини до садової техн�ки. 
   Шепет�вський м�ський будинок культури, ф�л�ї «Будинок культури села
Пл�щин», «Будинок культури села Плесна» та «С�льський клуб села Жилинц�»
п�дтримували роботу колектив�в � гуртк�в художньої самод�яльност�. В пер�од
воєнного стану на баз� ф�л�й було орган�зовано волонтерськ� пункти з плет�ння
маскувальних с�ток для в�йськових, збору продукт�в харчування, кошт�в та
необх�дних речей для ЗСУ, роботу укритт�в та пункт�в незламност�. Для цих
установ з бюджету громади для покращення матер�ально-техн�чної бази,
ремонтних роб�т та придбання оргтехн�ки було вид�лено 166 тис. грн.

КУЛЬТУРА ТА СПОРТ
   На виконання Програми розвитку ф�зичної культури та спорту було вид�лено 417
тис. грн: на ол�мп�йськ� види спорту - прем�ї за вагом� досягнення в сфер� ф�зичної
культури та спорту кращим спортсменам та їх тренерам, на неол�мп�йськ� види
спорту - придбання медалей, кубк�в, грамот. В�дпов�дно до р�шення сес�ї м�ської
ради було вид�лено кошти Комплексн�й дитячо-юнацьк�й спортивн�й школ� для
поточного ремонту покр�вл� даху у розм�р� - 150 тис. грн.

Не дивлячись на умови воєнного стану, наші шепетівські художні
колективи представляли Україну на міжнародній арені у Польщі
та Греції!  А 54 вихованці Комплексної дитячої-юнацької
спортивної школи стали золотими, срібними та бронзовими
призерами Хмельницької області. Браво!



СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ

У складні часи
саме культурні
захо

ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ЗАЙНЯТОСТІ
З метою легального працевлаштування найманих прац�вник�в та недопущення
виплати зароб�тної плати менше передбаченого законодавством р�вня, в умовах
воєнного стану, спец�ал�стами регулярно зд�йснюється �нформац�йно-
роз’яснювальна робота серед роботодавц�в. Завдяки цьому, м�ж роботодавцями та
найманими  прац�вниками укладено 120 трудових  договор�в та зареєстровано  
164  суб’єкти  п�дприємницької  д�яльност�.

ПІЛЬГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 В м�ст� користуються п�льгами та занесен� до
Єдиного державного автоматизованого реєстру
ос�б, що мають право на п�льги 7 959
п�льговик�в. 
 Щом�сячно додатково за рахунок м�сцевого
бюджету проводиться  в�дшкодування 50%
вартост� житлово-комунальних послуг родинам
загиблих учасник�в АТО/ООС,  родинам загиблих
Захисник�в та Захисниць України, родин�
загиблого на Майдан� Героя України
Дзявульського М.С., постраждалому учаснику 
 Революц�ї Г�дност� за рахунок кошт�в м�ського
бюджету. 
  На 2022 р�к було вид�лено з м�ського бюджету
для перевезення п�льгових категор�й громадян 
 зал�зничним транспортом 1 млн 467 тис. грн.
та 4 млн 858 тис. грн. на перевезення м�ським
автомоб�льним транспортом. Зг�дно Порядку
в�дшкодування витрат за надан� послуги з
медичного обслуговування учасник�в бойових
д�й та ос�б з �нвал�дн�стю внасл�док в�йни надано
послуг з безкоштовного зубопротезування  15
особам на суму 40 тис. грн.



Виплати одноразової допомоги 
198 малозабезпеченим громадянам на 

суму 370 тис. грн

ПІЛЬГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Виплати Почесним громадянам
 Шепет�вської громади - 297 тис. грн

Щор�чна грошова допомога матерям загиблих
учасник�в АТО/ООС – 80 тис. грн

Одноразова грошова допомога у раз� загибел�
учасник�в АТО/ООС - 1 млн 26 тис. грн

Одноразова грошова допомога батькам та
дружин� (чолов�ков�)  загиблих учасник�в АТО/
ООС, в�йськовослужбовц�в на суму 130 тис.грн.



ПІДТРИМКА ВНУТРІШНЬО
ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ

4 804 ЗАРЕЄСТРОВАНО У ГРОМАДІ 
З ПОЧАТКУ ВІЙНИ

15 000 ПЕРЕБУВАЛО У ГРОМАДІ 
ТРАНЗИТОМ

З НИХ ДІТЕЙ ВІКОМ 
ДО 17 РОКІВ 1 379

 252 ОСІБ, ЩО ПРОЖИВАЮТЬ 
У ГУРТОЖИТКАХ 



У складні часи
саме культурні
захо

ВІДНОВЛЕННЯ 
ГУРТОЖИТКІВ
  На обл�ку в управл�нн� прац� та
соц�ального захисту населення станом на
перше с�чня перебуває 4804 внутр�шньо
перем�щених ос�б, тих, хто проживав у
Шепет�вц� транзитом, у рази б�льше – б�ля
15 000. 
  Із ц�єї к�лькост� 252 особи проживають в
трьох гуртожитках, два з яких ми
в�дновили з нуля, за кошти бюджету
громади. Придбання предмет�в та
матер�ал�в, оплата послуг з облаштування
м�сць розм�щення ВПО, поточний ремонт
внутр�шн�х та зовн�шн�х мереж тепло-,
водо-, електропостачання та
водопостачання в�дбулося на суму 1 млн
143 тис. грн. 
  Безц�нних зусиль доклали мешканц�
громади, орган�зовували толоку,
прибирали, д�лилися найнеобх�дн�шим,
щоб розселити у нашому м�ст� тих, хто
втратив д�м. Техн�ку для гуртожитк�в
надавали благод�йн� орган�зац�ї та
меценати, а дитячу к�мнату в�дкривали
волонтери м�ста.  До в�дновлювальних
роб�т долучилися також БО БФ "Зм�цнення
громад", Шепет�вська м�ськрайонна
орган�зац�я Товариства Червоного Хреста
України, Шепет�вського м�ського центру
науково-техн�чної творчост�, ВО
"Волонтерська арта", Шепет�вська дитяча
художня школа, Шепет�вський навчально-
виховний комплекс № 1 у склад�
«Загальноосв�тня школа І-ІІІ ступен�в та
л�цей �м. Героя України М.Дзявульського»,  
Благод�йний фонд "Рокада", UNHCR, The
UN refugee agency.



   З перших дн�в прибування ВПО, з
березня 2022 року, протягом 6-ти
наступних м�сяц�в, були
орган�зован� гаряч� об�ди на баз�
заклад�в осв�ти та заклад�в
громадського харчування. З
м�сцевого бюджету загалом було
вид�лено 707 тис. грн. Для
задоволення продовольчих потреб
вагомий внесок зробили
волонтери, меценати громади,
небайдуж� м�стяни, рел�г�йн�
общини. На територ�ї громади
також працювала м�жнародна
гуман�тарна орган�зац�я World
Central Kitchen.

 Нараз� зд�йснюється видача гуман�тарної
допомоги, продукт�в харчування, г�г�єн�чних
засоб�в, пост�льних принадлежностей,
дитячого харчування, тощо. 
   Було видано б�льше н�ж 2500 продуктових
набор�в та 300 пакунк�в �з засобами г�г�єни.
Також роздано 14660 кг борошна та 5550 кг
гороху. 
  В�дбувається комун�кац�я з благод�йними
орган�зац�ями, як� реєструють бажаючих
отримати донорську грошову допомогу.
Також формуються списки ВПО на отримання
гуман�тарної допомоги в�д р�зних благод�йних
фонд�в та рел�г�йних конфес�й. На пост�йн�й
основ� зд�йснюється прийом пропозиц�й
щодо здач� помешкань для проживання в них
ВПО. 

ХАРЧУВАННЯ ТА
ГУМПІДТРИМКА



У складні часи
саме культурні
захо

ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР
СОЦІАЛЬНОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ
  У в�дд�ленн� соц�альної допомоги вдома, на
пост�йному надомному обслуговуванн�,
знаходяться 454 одиноких пристар�лих та
одиноко проживаючих громадян, яким 27
соц�альних прац�вник�в надають послуги �з
закуп�вл� та доставки товар�в з магазину або
ринку, медикамент�в, допомагають у приготуванн�
їж� та годуванн�, прибиранн� житла, оплат�
платеж�в за комунальн� послуги та �н.
  В�дд�лення стац�онарного догляду для пост�йного
або тимчасового проживання облаштовано одно-,
дво- та трим�сними к�мнатами та розраховане на
31 л�жко-м�сце. У в�дд�ленн� мешкають 28 ос�б.
П�доп�чн� забезпечен� чотирьохразовим
харчуванням. Також функц�онує сучасний
медичний блок, обладнаний �нгаляторами,
дор�жкою-апл�катором. Працює установка по
знезараженню та очистц� пов�тря.
 В�дд�лення денного перебування
територ�ального центру надає соц�ально-
побутов�, соц�ально-педагог�чн�, психолог�чн�,
�нформац�йн� та �нш� соц�альн� послуги
громадянам похилого в�ку, �нвал�дам (що досягли
18-р�чного в�ку), як� частково втратили здатн�сть
до самообслуговування, внутр�шньо
перем�щеним особам, учасникам бойових д�й,
АТО/ООС. 
  На обл�ку перебуває  804 особи. у 2022 роц� для
орган�зац�ї роботи центру було вид�лено 7 млн
138 тис. грн.  Також було вид�лено 300 тис. грн.
на придбання матер�ал�в та проведення
поточного ремонту в буд�вл� територ�ального
центру села Плесна.



   Для п�дсилення обороноздатност�
та моб�л�зац�йної готовност� держави,
бюджетом громади передбачено
системне ф�нансування та
покращення матер�ально-техн�чної
бази ЗСУ, батальйону територ�альної
оборони, роти охорони, ДФТГ, сил
руху опору, пол�ц�ї, рятувальник�в,
п�дприємств критичної
�нфраструктури.  

ПІДТРИМКА ЗСУ

Понад 22 млн.
грн було
направлено на
підтримку ЗСУ 
із бюджету
Шепетівської
міської
територіальної
громади за
десять місяців.



ПІДТРИМКА ЗСУ
  Основн� витрати на п�дтримку
захисник�в були направлен� на
облаштування м�сць дислокац�ї
п�дрозд�л�в, блок–пост�в, захисних
споруд, вогневих позиц�й - понад 1 млн.
грн. За кошти бюджету також
зд�йснювалось забезпечення
продовольчих потреб та орган�зац�ї
харчування на суму понад 600 тис. грн.
Вид�лили кошти �з бюджету громади �
для закуп�вл� форми для м�ського
добровольчого формування (525 тис.
грн), члени якого пост�йно вирушають
на передову тож бути ек�п�рованим
надважливо.   
  Левову частку ф�нансування за
напрямком склали придбання
предмет�в та задоволення
першочергових потреб перебування
б�йц�в на "нульових" позиц�ях. Особливо
актуальними були придбання
транспортних засоб�в (5
позашляховик�в на суму 991 тис. грн), а
також запчастин та зд�йснення їх
ремонту.  В ц�лому з бюджету для
ф�нансування вищезгаданих потреб
було вид�лено 18 млн 300 тис. грн.
    Кр�м того, за сприяння м�ської ради 
 та оч�льника Хмельницької обласної
в�йськової адм�н�страц�ї Серг�я Гамал�я 
 було орган�зовано сп�льну роботу з
волонтерами щодо забезпечення
лог�стики транспортних засоб�в. 

    Було зд�йснено в�с�м поїздок на передову, доставлено б�йцям понад 3 десятки
авт�вок та тонни гуман�тарної допомоги. До орган�зац�ї поїздок долучалися:
адмн�страц�я та кер�вники структур виконавчого ком�тету Шепет�вської м�ської ради,
депутати, кер�вники комунальних п�дприємств громади, члени виконавчого
ком�тету та п�дприємц� м�ста. 



   Консол�дац�я зусиль м�ж м�ською радою, громадою, волонтерами, меценатами та
благод�йниками стала м�цним тилом на момент початку повномасштабного
вторгнення. 
   Не залишили поза увагою нашу громаду � закордонн� партнери. Зокрема,  завдки
волонтеру Артуру Карасю, з н�мецького м�ста Тр�р громада отримувала гуман�тарну
допомогу, перев'язувальн� матер�али та медичн� засоби для б�йц�в на передов�й.
Неодноразову п�дтримку медичними засобами наш�й громад� надавали
благод�йники з Литовської Республ�ки. На листи та звернення м�ської ради
в�дгукнулася французька неприбуткова орган�зац�я URA - Ukrainian Refugees
Assistance, яка направила у нашу громаду вантаж�вку �з гуман�тарною допомогою,
що у сп�впрац� з Управл�нням прац� та соц�ального захисту населення, була передана
ВПО громади. Завдяки комун�кац�ї м�ських гол�в та заступник�в, м�сто-побратим
Лов�ч у Польщ� неодноразово долучалося до п�дтримки нашої громади. В перш� ж
дн� в�д початку в�йни, на адресу Шепет�вської м�ської ради прийшов лист в�д мер�ї
м�ста Лов�ч. Кшиштоф Ян Кал�нський та голова м�ської ради Яцек Вишневський
направили в Шепет�вку вантаж�вку з побутовою х�м�єю, одягом, продуктами
харчування, медикаментами та багатофункц�ональними л�жками, як� були
використан� на потреби ВПО та захисник�в. У кв�тн� п�дтримали гуман�тарно громаду
� волонтери з польського м�ста Щецин. У грудн� з Лов�ча прибули генератори та
гуман�тарна допомога. 

ВОЛОНТЕРИ ТА ПАРТНЕРСТВА



    Окремий вагон �з борошном та продуктовими наборами (15 тонн) в�дправився за
сприяння члена виконавчого ком�тету Руслана Альмяшова для населення
Харк�вщини. За п�дтримки БП "Громада до громади" автомоб�л� з гумп�дтримкою
вурушали неодноразово на деокупован� прифронтов� територ�ї Харк�вської област�.
Також у сп�впрац� �з Благод�йним фондом "Святого Валентина", ВО "Харк�в" та
безпосередньо Ігорем Тереховим в�дправлявся гуман�тарний вантаж у Харк�в,
продукти харчування та л�ки. У сп�впрац� �з громадами област� та громадською
орган�зац�єю "Ротар� Клуб" вантаж� �з продуктами харчування та найнеобх�дн�шим
були направлен� в Запор�жжя. Громада Шепет�вщини надавала гуман�тарну
п�дтримку деокупованим територ�ям сп�льно �з в�нницьким Благод�йним фондом
"Добро над�ї", зокрема громадам Херсонщини.
   Волонтери Шепет�вської громади зустр�чали сотн� евакуац�йних потяг�в на станц�ї
Шепет�вка. За орган�зац�йної п�дтримки церков "Скин�я" та "Християн в�ри
євангельської", ВО "Волонтерська арта", БО БФ "Зм�цнення громад" , Благод�йного
фонду Олександра Сп�вака, а також благод�йним пожертвам м�стян та меценат�в у
потяги передавались продукти харчування, вода та засоби дитячої г�г�єни.

   Детальне розум�ння проблематики,
викликаної воєнним станом, дало
можлив�сть м�ськ�й рад� залучати
волонтер�в. У перш� ж дн� БО БФ
"Зм�цнення громад" в�дкрив
спец�альний рахунок для збору кошт�в
на потреби ЗСУ, контроль за
використанням кошт�в було
покладено на новостворену Наглядову
раду у сп�впрац� �з Шепет�вською
м�ською радою. Одночасно у громад�
розпочали функц�онувати ряд
волонтерських об'єднань, серед
найб�льших - ВО "Ж�нки на
п�дтримку арм�ї. Шепет�вка",
"Волонтерська Арта", БФ
"Неймов�рн� люди". Громада з
перших дн�в активно приєдналась до
гуман�тарної п�дтримки прифронтових
територ�й. Ш�сть  бус�в з гуман�тарною
допомогою та продуктами харчування
було направлено у Бучанський район
Київської област�. 



   Волонтери та благод�йники не оминали увагою �
Збройн� Сили України та добровольч� формуванння.
Європейськ� друз� Н�мецько-Українського товариства
м. К�ль в особ� голови правл�ння Iris Laufer передали
нашим шепет�вським захисникам сучасн� дрони,
генератори, вогнегасники, продукти харчування,
перев'язувальн� матер�али, а також фонд Claudia Paul
закупив для нашого територ�ального центру 44
ортопедичн� матраци, 10 ст�льц�в-туалет�в та 5 сучасних
в�зк�в. За кошти, з�бран� у громад�, було придбано 156
бронежилет�в 5-го класу, спец�ал�зоване обладнання для
в�йськовослужбовц�в, доф�нансовано куп�влю двох
позашляховик�в. Окрема подяка за куп�влю понад 30
автомоб�л�в для ЗСУ - родин� п�дприємц�в, Юр�ю та
Олен� Пол�щук. Неодноразово було зд�йснено передачу
з�браних медикамент�в та медзасоб�в для Першого
моб�льного добровольчого шпиталю. 



Нашою командою було надзвичайно
багато заплановано на 2022 рік та 

24 лютого змінило плани та пріоритети.
На перший план вийшла підтримка ЗСУ

та всіх захисників України,  підсилення
обороноздатності територій та

сприяння реінтеграції ВПО. Разом з тим,
нам вдалося вирішити багато

проблемних питань, завершити ряд
нових проектів, "закласти фундамент"

робіт на 2023 рік.
Місяці війни продемонстрували - ми

сильні, мужні і навіть у таких складних
умовах працюємо для майбутнього

наших дітей!
Слава Україні! Героям Слава! 


