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Вітальне слово селищного голови
Дорогі земляки!
Володимирецька селищна територіальна громада утворена 20 жовтня
2020 року в рамках адміністративно-територіальної реформи та Закону України
«Про добровільне об’єднання територіальних громад».
Процес об’єднання супроводжувався різноманітними труднощами, які
частково вдалося подолати. Тому всі разом ми повинні визначити головні
напрямки спільних зусиль розвитку інфраструктури громади, проведення
системної роботи з поліпшення місцевого бізнес-клімату, розширення
інвестиційних можливостей, збільшення людського капіталу, адже в цьому є
головне призначення Стратегії. Ми повинні не просто жити з дня до дня,
вирішуючи поточні проблеми, але й мати чіткий план розвитку і рухатися ним.
Тільки таким чином ми дамо шанс Володимирецькій громаді знайти себе на
економічній, аграрній та культурній карті країни.
Підготовка цього важливого документа відбувалась за участю
представників населених пунктів, які увійшли до складу Володимирецької
територіальної громади, депутатів, представників місцевих підприємств,
приватних підприємців, громадських активістів, фахівців та службовців органів
місцевого самоврядування. Не легко було приймати рішення під час робочих
засідань. З 55 ідей (проектів) від мешканців було відібрано 48 проектних ідей,
які лягли в основу стратегії розвитку громади і будуть реалізовуватись до 2027
року. Тому я вдячний усім, хто брав активну участь у підготовці Стратегії.
Процес стратегування відбувався за експертної підтримки Асоціації «ОТГ
Рівненщини» та громадської організації «Рівненський центр маркетингових
досліджень». Співпраця органів місцевого самоврядування та інститутів
громадянського суспільства в питаннях регіонального розвитку є дуже
важливою і потрібною.
У результаті роботи зі стратегічного планування розвитку
Володимирецька селищна територіальна громада отримує документ, завдяки
якому зможе раціонально організувати свою діяльність та стратегічно
розподілити обмежені ресурси. Наявність стратегії розвитку громади дасть
змогу об’єктивно оцінити соціально-економічний та ресурсний потенціали
території та сформувати її інвестиційну привабливість.
Маленькими кроками, не зупиняючись громада впевнено рухається до
своєї мети.
Бажаю всім наполегливості в зміцненні громади і наснаги в забезпеченні
її соціально-економічному розвитку.
Селищний голова

Василь Ковенько
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1. ВСТУП
Процес децентралізації влади, що розпочався в Україні у 2014 р., призвів
до утворення 20 жовтня 2020 року Володимирецької селищої територіальної
громади.
Спроможні територіальні громади (далі ТГ) повинні стати базовим
елементом ефективної системи влади в Україні. На етапі створення громада
зустрілася з багатьма викликами, серед яких є:
 відсутність загальноприйнятих пріоритетів щодо забезпечення надання
базових послуг мешканцям ТГ. Кожен орган місцевого самоврядування,
який увійшов до складу ТГ, до об‘єднання мав власні пріоритети розвитку
та власну систему цінностей щодо управління ресурсами. Після об‘єднання
ці пріоритети, очевидно, мають бути переглянуті та мають бути вироблені
підходи до управління «об‘єднаними» ресурсами.
 потреба ефективного управління новими земельними, бюджетними
ресурсами, які стали доступними для ТГ і можуть бути використані для
розвитку,
 збільшення кількості зацікавлених сторін, з якими потрібно узгоджувати
прийняття рішень у межах ТГ.
У більш широкому контексті Володимирецька селищна територіальна
громада повинна ефективно відповідати зовнішнім викликам, таким як
глобалізація економіки, підвищення мобільності трудових ресурсів та
пов'язаний з цим ріст безробіття, посилення міжнародної конкуренції за
інвестиції та розвиткові ресурси.
Відповіддю на ці та деякі інші виклики може стати перспективне (середньота довгострокове) планування ТГ. У цьому контексті важливим є не тільки (і не
стільки) результат (планувальний документ), скільки сам процес його
створення за участі широкого кола зацікавлених сторін – представників різних
населених пунктів, різних підприємств, установ та організацій, різних
політичних поглядів.
Під час дискусій, що відбувалися у процесі стратегування розвитку
Володимирецької
селищної
територіальної
громади,
переважно,
використовувався термін «стратегічне планування громади». Однак, цей термін
(«стратегічне планування») не може бути повноцінно застосованим на першому
етапі створення ТГ з наступних причин. У новоствореної Володимирецької
селищної територіальної громади, умовно кажучи, відсутня «історія», тобто,
неможливо відстежити поведінку територіальної громади як цілісної
територіальної соціально-економічної системи за попередні періоди.
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2. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОПИС ПРОЦЕСУ РОБОТИ
Підготовка стратегічного плану відбувалася у відповідності до
методології, запропонованої Проектом Європейського Союзу «Підтримка
політики регіонального розвитку в Україні» та Інститутом громадянського
суспільства (м. Київ).
Методологія розглядає сталість (сталий розвиток) і соціальну інтеграцію як
основні принципи місцевого розвитку, як це викладено в таблиці (Табл. 1.).
Таблиця 1
Принципи місцевого розвитку
Відповідальне управління навколишнім
середовищем та раціональним
використанням природних ресурсів
 покращення
обізнаності
щодо
обмежених природних ресурсів та
небезпеки для середовища проживання
 поліпшення середовища проживання,
важливі природні ресурси зберігаються
для майбутніх поколінь
Стала економіка
 створення сильної, динамічної і сталої
економіки, яка забезпечує процвітання
 створення
рівних
економічних
можливостей для всіх. Екологічні втрати
компенсують ті,
хто їх спричиняє.
Ефективне
використання
ресурсів
стимулюється

Здорова і справедлива громади
 забезпечення різних потреб
усіх громадян через сприяння
особистому благополуччю та
соціальній інтеграції
 забезпечення рівних шансів
для всіх
Практика належного
управління
 постійне
вдосконалення
ефективного управління із
залученням
творчості
та
енергії громадян

Залучення широкого кола громадян до творення стратегічного плану
розвитку ТГ дозволяє, ідентифікувати та знайти прийнятні шляхи усунення
проблем громади, забезпечити налагодження діалогу між громадськістю та
владою. При цьому однією з основних складових процесу планування є
обов’язкова участь у ньому усіх активних та зацікавлених представників
громади. Розроблена таким чином стратегія відображає інтереси усіх громадян,
а тому сприймається громадою як «своя».
Створений разом з громадою стратегічний план незалежно від
особистісних якостей керівників, або політичної ситуації спрямовується на
покращення стандартів життя, зміцнення місцевої демократії, виховання
суспільно-активних громадян – патріотів своєї громади.
Розпорядженням селищного голови від 13.04.2021 № 36 «Про утворення
робочої групи з розроблення Стратегічного плану розвитку Володимирецької
8
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територіальної громади до 2027 року» була сформована Робоча група з
підготовки Стратегії розвитку та схеми планування території Володимирецької
селищної територіальної громади.
Таблиця 2
Учасники Робочої групи з підготовки Стратегії
№
п/п
1
2

Прізвище І.Б.
КОВЕНЬКО Василь
КОТОВИЧ Арсеній
САМКОВСЬКА Оксана

3

4

БАЗАКА Іван
БЕРЕЗА Оксана

5
6

БЛИЩИК Юрій
БОВА Анатолій

7
ВОЛОЧНЮК Олександр
8
ДЕСЯТНИК Наталія
9

10

ДЕСЯТНИК Микола

Посада
селищний голова, голова робочої групи
заступник селищного голови, заступник
голови робочої групи
спеціаліст з економіки, інвестицій та
транспорту
відділу
містобудування,
архітектури, земельних відносин, житловокомунального господарства, благоустрою,
економіки,
інвестицій,
приватизації,
комунальної
власності,
надзвичайних
ситуацій, цивільного захисту населення,
мобілізаційної роботи і охорони праці
Володимирецької селищної ради, секретар
робочої групи
заступник селищного голови
начальник
Володимирецького
відділу
Головного управління Держгеокадастру у
Рівненській області
секретар селищної ради
депутат селищної ради, голова комісії з
питань бюджету, фінансів та соціальної
політики,
охорони
здоров’я,
освіти,
культури, молоді і спорту
директор комунального некомерційного
підприємства «Володимирецький
центр
первинної медико-санітарної допомоги»
Володимирецької селищної ради
начальник Володимирецької державної
податкової інспекції Головного управління
державної податкової служби у Рівненській
області
депутат селищної ради, голова комісії з
питань регламенту, депутатської діяльності,
9
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11

ДІЖУРКО Анатолій
ДРУЗЬ Вадим

12
КАРАЇМЧУК Іван
13
КРУК Олександр

14

МАРКОВЕЦЬ Олександр

15

16
17

МАСТІЙ Тетяна
МЕЧКАЛО Роман
САВСЮК Руслан

18
19
20
21

СКІБЧИК Сергій
ТРОНЕВИЧ Олександр
ТЮСКА Юрій

правопорядку, розвитку сіл, селища, та
здійснення контролю за дотриманням
антикорупційного законодавства
приватний підприємець, депутат селищної
ради
начальник відділу освіти, культури,
туризму, охорони здоров’я, молоді та
спорту Управління соціально-культурної
сфери
директор комунального некомерційного
підприємства
«Володимирецька
багатопрофільна лікарня» Володимирецької
селищної ради
депутат селищної ради, голова комісії з
економічних
питань,
управління
комунальною
власністю,
житловокомунального господарства, інвестиційного
розвитку, земельних відносин, екології,
природокористування та благоустрою
начальник
відділу
містобудування,
архітектури, земельних відносин, житловокомунального господарства, благоустрою,
економіки,
інвестицій,
приватизації,
комунальної
власності,
надзвичайних
ситуацій, цивільного захисту населення,
мобілізаційної роботи і охорони
начальник відділу юридичної, регуляторної,
організаційно-кадрової роботи
приватний підприємець, депутат селищної
ради
директор комунального підприємства по
водопостачанню
та
водовідведенню
«АКВА»
директор ТОВ «Володимирецький вісник»
приватний підприємець (за згодою)
начальник відділу соціального захисту
населення
Управління
соціально10
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ХРИСТЯНОВИЧ Оксана
22
ШЕЛІГАН Ольга
23
ШВЕЦЬ Роман
24
25

ЯРМОЛЮК Людмила

культурної сфери
головний спеціаліст сектору економічного
та агропромислового розвитку Вараської
райдержадміністрації (за згодою)
начальник відділу бухгалтерського обліку,
звітності,
комп’ютерно-технічного
та
господарського забезпечення
провідний спеціаліст відділу юридичної,
регуляторної,
організаційно-кадрової
роботи
начальник фінансового відділу

Підготовка стратегічного плану розпочалася з проведення соціальноекономічного аналізу, який включав у себе:

дослідження основних тенденцій соціально-економічного розвитку
сукупності населених пунктів Володимирецької селищної територіальної
громади за попередній період, дослідження оточення (зовнішнього середовища)
та оцінка можливостей розвитку громади,

проведення у травні 2021 року опитування 548 мешканців та 47
представників бізнесу.
28 травня 2021 року в приміщенні селищної ради смт Володимирець
відбулося перше засідання членів Робочої групи, під час якого були проведені:

презентація та обговорення результатів соціально-економічного
аналізу громади,

формулювання та обговорення прогнозів та сценаріїв розвитку
громади,

формулювання стратегічного бачення,

проведення SWOT-аналізу – ідентифікація факторів SWOT.
На основі напрацювань засідання Робочої групи був розроблений проект
SWOT-матриці – проведений аналіз взаємозв’язків факторів SWOT через
матрицю SWOT/TOWS та підготовлені базові аналітичні висновки щодо
порівняльних переваг, викликів та ризиків розвитку Володимирецької селищної
територіальної громади.
16 червня 2021 року в приміщенні селищної ради смт. Володимирець
відбулося друге засідання членів Робочої групи, під час якого були проведені:

визначення стратегічних, операційних цілей та завдань стратегії,

оголошення про підготовку технічних завдань на проекти розвитку,
які відповідають завданням Стратегії.
Упродовж липня та серпня 2021 року відбувалася підготовка технічних
завдань на проекти розвитку, які відповідають завданням Стратегії. Усього за
11
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цей період зацікавленими у розвитку Володимирецької селищної
територіальної громади, представниками місцевого самоврядування, місцевих
органів державної влади, бізнесу, громадських організацій було підготовлено
55 ідей, загальна вартість яких перевищує 125 млн. грн.
5 липня 2021 року відбулося третє засідання членів Робочої групи, під
час якого були проведені відбір та корегування технічних завдань на проекти
розвитку для плану реалізації Стратегії.
Усі засідання Робочої групи проводилися у відкритому режимі, тому усі
бажаючі мали можливість брати участь в розробці Стратегічного плану.
Координували роботу та забезпечували технічний супровід розробки
Стратегічного плану представники Асоціації «ОТГ Рівненщини». Методичне
забезпечення, експертний аналіз даних і результатів досліджень, надання
консультаційних послуг з питань стратегічного планування забезпечували:

Василь Туз, виконавчий директор Асоціація «ОТГ Рівненщини»

Тарас Микитин, радник Асоціація «ОТГ Рівненщини»
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3. КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ГРОМАДИ
Володимирецька селищна територіальна громада утворена 20 жовтня
2020 року в рамках адміністративно-територіальної реформи 2015 року. До
складу громади увійшли 22 населені пункти: смт. Володимирець та села
Берестівка, Острівці, Біле, Малі Телковичі, Новосілки, Бишляк, Великі
Телковичі, Воронки, Луко, Довговоля, Жовкині, Зелене, Красносілля, Липне,
Любахи, Чудля, Зелениця, Половлі, Степангород, Радижеве, Хиночі з
адміністративним центром у смт Володимирець Вараського району Рівненської
області.
Таблиця 3
Населені пункти Володимирецької селищної територіальної громади та їх
характеристики
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Найменування територіальних
громад та населених пунктів, що
входять до їх складу, із зазначенням
адміністративного статусу
Володимирецька селищна рада
смт. Володимирець
Берестівська сільська рада
с. Берестівка
с. Острівці
Біленська сільська рада
с. Біле
с. Малі Телковичі
с. Новосілки
Великотелковицька сільська рада
с. Бишляк
с. Великі Телковичі
Воронківська сільська рада
с. Воронки
с. Луко
Довговільська сільська рада
с. Довговоля
Жовкинівська сільська рада
с. Жовкині
Красносільська сільська рада
с. Зелене
c. Красносілля
с. Липне
Любахівська сільська рада
с. Любахи
с. Чудля

Чисельність
населення
станом на
01.01.2020

Відстань до
адміністративного центру
територіальної
громади, км

9311

31,5

932
420

10,3
11,2

804
319
334

39,5
36,3

734
1240

37,5
33,4

1654
406

17,5
25,9

1979

5,0

932

9,0

902
592
239

11,3
7,8
11,3

666
354

11,3
18,0
13
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18
19
20
21
22

Половлівська сільська рада
с. Зелениця
с. Половлі
Степангородська сільська рада
с. Степангород
Хиноцька сільська рада
с. Радижеве
с. Хиночі

262
924

14,1
16,4

1901

28,8

379
1018

16,8
21,0

Рис.1. Мапа Володимирецької селищної територіальної громади
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Володимирецька селища територіальна громада розташована у
центральній частині Вараського району Рівненської області в зоні західного
Полісся.
Громада займає площу 707,1 кв. кілометрів, з населенням 26302 жителів,
у тому числі в смт Володимирець – 9311 осіб.
Межує на півночі з Зарічненською, на півдні — з Дубровицькою,
Сарненською, (Сарненський район), Антонівською, Каноницькою, на півдні —
з Полицькою, Рафалівською, на заході – з Вараською громадами.
Економічна база Володимирецької територіальної громади формується за
рахунок підприємств/установ, що представляють різні види економічної
діяльності: від туристично-відпочинкової до сільського господарства. Як
наслідок, зайнятість місцевого населення, в значній мірі, пов’язана саме із
місцевою економікою.
Структура зайнятості на місцевому рівні тяжіє до переробної
промисловості (рис. 2).

Рис. 2. Структура зайнятості в розрізі видів економічної діяльності (2020р.)

Де-факто, понад половини зайнятого населення працює у сфері послуг.
Наступними за вагомістю сферами зайнятості є сільське, лісове господарство
(20%) та охорона здоров’я. Натомість, туристично-відпочинкова сфера, яка
могла б формувати вагому частку зовнішнього іміджу громади, прямим чином
у структурі місцевого ринку праці представлена незначно – 2%. Причому,
мультиплікативний ефект від такого роду діяльності також не є значним.
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Освітній сектор Володимирецької селищної територіальної громади
представлений 3 дошкільними закладами та 17 загальноосвітніми навчальними
закладами. Мережа закладів охорони здоров’я складається з Володимирецької
багатопрофільної лікарні, Володимирецького центру первинної медикосанітарної допомоги, 6 лікарських амбулаторій загальної практики сімейної
медицини.
Для задоволення культурних потреб мешканців на території діє Центр
культури і дозвілля «Перлина Полісся», в структурі якого є 14 будинків
культури, та Володимирецька централізована система публічно-шкільних
бібліотек.
Для заняття спортом діють 4 футбольні поля та спортивний майданчик, а
також Володимирецька комплексна дитячо-юнацька спортивна школа.
Таблиця 4
Порівняння громади, району, області
Площа у %
Площа, до загальної
Регіони/території
км2
площі/району/області
Володимирецька селищна
707
територіальна громада
Варашський район
3330
21,2
Рівненська область
20051
3,5

Населення
26302
138940
1156200

Населення у %
Густота
до загального
населеннаселення/районя
ну/області
37,2
18,9
2,3

41,7
63
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4. ГОЛОВНІ ЧИННИКИ СТРАТЕГІЧНОГО ВИБОРУ

4.1.Деякі прогнози розвитку Володимирецької селищної
територіальної громади до 2027 року
Як вже було зазначено у вступній частині, складність аналізу соціальноекономічних тенденцій, і, тим більше, їх прогнозування, для новоутворених
територіальних громад полягає у тому, що громади, як цілісні соціальноекономічні системи, поки що не мають своєї спільної «історії», хоча кожен
населений пункт громади має свою окрему «історію». Тому, вивчаючи
соціально-економічні тенденції новоутвореної громади, ми розуміємо певну
умовність тих даних, які складає математична сукупність даних населених
пунктів – суб’єктів нової ТГ. Наприклад, сумуючи статистичні демографічні
дані по громаді, ми частково «губимо» специфіку якогось села, проте виходимо
на певні узагальнення картини по всій громаді. Така методологія дослідження
ретроспективи соціально-економічних процесів, які відбувалися на території ТГ
до її юридичного визначення і фактичного становлення, доволі умовна, але
іншої не існує. Тому, такий аналіз «сукупності даних», не будучи у строгому
сенсі науковим, все ж дозволяє побачити якусь загальну картину, а відтак - і
побудувати певні прогнози на період планування.
Демографічні процеси відзначаються великою інерційністю, а отже, якісь
значні демографічні кризи, які відбуваються в певний історичний період,
відбиваються на демографічних процесах впродовж наступних десятиліть.
Такою демографічною кризою в Україні був різкий спад народжуваності з
середини і до кінця 1990-х років, що був спричинений різким падінням рівня
життя населення.
Наступні діаграми ілюструють ці процеси.
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Рис 3. Статево-вікові піраміди наявного населення Рівненської області та
України станом на 01.01.2018 р.
тис. осіб
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Рис 4. Чисельність населення Рівненської області у 2014–2019 рр.
Статистичні дані, які характеризують демографічні тенденції у
Володимирецькій громаді, дозволяють виконати деякі прогнози до 2027 року.
Важливим для повного розуміння місцевої демографічної ситуації є аналіз
вікової структури населення. Дані для такого аналізу вказані у таблиці (Табл.5).
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Таблиця 5
Розподіл населення за віком, осіб
Показники
Вікові категорії населення

2010

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Молодше за працездатний

7744

8307

8674

9052

8943

8340

7985

Працездатний

15788

15131

14983

14484

14674

15290 15809

Старше за працездатний

2085

2373

2182

2561

2631

2641

2508

Діти дошкільного віку

3074

2896

3359

3132

2625

3037

2740

Діти шкільного віку

6148

6582

8010

8351

7349

7093

6072

Динамічна картина вікової структури мешканців всієї громади вказана на
рисунку 7.
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Рис. 7. Зміни у віковій структурі населення Володимирецької
селищної територіальної громади за 2010-2020 рр.
На підставі ретроспективного аналізу в межах шести років очевидним є
те, що принципових структурних змін не відбувається. Водночас, в останні
роки спостерігається тенденція до повільного зростання вагомості осіб
молодших працездатного віку при скороченні іншої групи економічно
неактивного населення – людей пенсійного віку. Як наслідок, при незмінності
вищезгаданої тенденції у короткостроковому періоді можна передбачати
сталість показника навантаження на 1 працездатну особу.
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Таблиця 6
Природний та міграційний рух населення Володимирецької селищної
територіальної громади, осіб
Показники

2010
Народжені
538
Померлі
325
214
Природний приріст
Прибулі
196
Вибулі
154
41
Сальдо міграції
Загальне збільшення (зменшення) 255

2015
520
313
208
336
356
-20
188

2016
493
319
174
185
111
74
248

2017
459
310
148
165
121
44
192

2018
422
304
118
209
306
-98
20

2019
414
287
127
263
364
-101
26

2020
389
311
78
272
261
10
88

Дані, вказані в таблиці, дають змогу сформувати демографічний прогноз
на перспективу п’яти років із врахуванням щільності та тісноти зв’язку між
факторними результуючими ознаками. Базовим є припущення незмінності умов
та чинників впливу, котрі детермінують напрям розвитку подій. Результати
таких прогнозів вказані на Рис.12.
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Народжені
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Рис. 8. Прогноз динаміки чисельності народжених/померлих у
Володимирецькій селищній територіальній громаді впродовж 2010-2025
років
4.2. Сценарії розвитку Володимирецької селищної територіальної
громади
Сценарне моделювання є важливою методологічною базою стратегічного
вибору. Сценарій – деяка послідовність подій, які можуть відбутися в
майбутньому із значною долею ймовірності за певних умов. Такі умови, або
фактори, можуть бути як зовнішні, так і внутрішні.
Іншими словами, в основі кожного сценарію повинні бути покладені
базові сценарні припущення, за яких можуть виникати ті чи інші фактори
впливу.
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Зважаючи на те, що для новоствореної громади дуже мало даних для
відстеження
попередньої
динаміки
соціально-економічних
процесів,
повноцінне формулювання сценаріїв у 2021 році неможливе (стане можливим
під час наступних періодів стратегічного планування – через 3-5 років). Таким
чином, наведені нижче елементи сценарного моделювання відображають,
передусім вплив на громаду зовнішніх факторів.
Основними сценаріями розвитку є: інерційний (песимістичний) та
модернізаційний (реалістичний).
Інерційний сценарій розвитку.
Інерційний (песимістичний), сценарій розвитку регіону формується за
комплексу припущень, що тривкий у часі (горизонті планування) баланс
зовнішніх і внутрішніх факторів впливу на стан громади як соціальноекономічної системи залишається незмінним, тобто послідовність станів
системи змінюється за інерцією: громада рухається по інерції, суспільноекономічний стан країни не сприяє розвитку.
Інерційний сценарій
Базові припущення – національний рівень:
1.
Військовий конфлікт на Сході України заморожується
2.
Зростають видатки Бюджету на утримання армії та ВПК
3.
Рівень корупції в країні зменшується незначно – замість реальних
реформ спостерігаємо їх імітацію
4.
Гривня підтримується виключно міжнародними кредитами та,
відповідно, інтервенціями НБУ на валютному ринку, продовжується
неконтрольована інфляція
5.
Державні інвестиції у розвиток інфраструктури (дороги, колії,
транспортна інфраструктура) забезпечують лише 10-15% необхідних обсягів
6.
Інвестиційна привабливість України залишається низькою, рівень
залучення інвестицій не зростає
7.
Податковий тиск на підприємців залишається високий, в тіні
продовжує залишатися більше 50% малого і середнього бізнесу
8.
Доходи населення не зростають
9.
В умовах суттєвої корекції тарифів на газ підвищується вірогідність
збільшення рівня неплатежів населення, що призводить до поглиблення кризи в
ЖКГ.
Базові припущення – місцевий рівень:
1.
Продовжуються порушення природоохоронних заходів
–
несанкціонований видобуток бурштину, піску.
2.
Бізнес-клімат у громаді на тому ж рівні.
3.
Рівень купівельної спроможності населення постійно знижується.
4.
Рівень реальної бюджетної забезпеченості громади дещо
покращується внаслідок створення ТГ.
Що відбувається:
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Населення громади до 2027 року суттєво не скорочується. Деяке
скорочення відзначається у сільських територіях.
Доходів бюджету ТГ недостатньо для суттєвого покращання
інфраструктури громади. Локальне покращання благоустрою спостерігається
лише у селищі. Сільські території надалі розвиваються мляво, фінансування
відбувається за залишковим принципом.
Модернізаційний сценарій
Модернізаційний (реалістичний) сценарій розвитку будується на
припущеннях, за яких формуються найсприятливіші зовнішні (глобальні та
національні) та внутрішні (ті, які громада здатна створити самостійно) фактори
впливу: громада активно використовує можливості в умовах швидкого
суспільно-економічного розвитку країни.
Базові припущення – національний та регіональний рівень:
1.
Внаслідок тиску Заходу на РФ військове протистояння на Сході
України припиняється
2.
Видатки на оборону країни та підтримки ЗСУ стабілізуються
3.
Рішуче впроваджуються системні реформи: судова, податкова,
децентралізація та ін.
4.
Гривня стабільна
5.
Інвестиційна привабливість країни покращується
6.
Державні інвестиції на розвиток інфраструктури дозволяють
суттєво покращити стан доріг та дорожньої інфраструктури
7.
Податкова реформа виводить бізнес із «тіні»
8.
Доходи населення поступово зростають
9.
Соціальна політика держави мінімізує ризики росту неплатежів
внаслідок зростання тарифів на комунальні послуги
10. Ефективно працює ДФРР
11. Регіон активно впроваджує Стратегію розвитку
Базові припущення – місцевий рівень:
1.
Суворо дотримується правоохоронне законодавство в галузі –
ліквідовуються наслідки порушень
2.
Сформовані базові планувальні документи громади: стратегія,
зонування земель громади, схему планування громади, інвестиційний паспорт
громади
3.
У громаді покращується підприємницький та інвестиційний клімат
– громада стає привабливою для інвесторів
4.
Створюються привабливі інвестиційні пропозиції, насамперед, у
сфері рекреації, а також в аграрному секторі
5.
Громада є активним учасником впровадження Стратегії розвитку
регіону та, відповідно, реціпієнтом Державного Фонду регіонального розвитку
6.
Дещо покращується інфраструктура внаслідок надходжень
додаткових коштів до бюджету в рамках фінансової децентралізації
Що відбувається:
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Громада позиціонує себе як територія сприятлива для розвитку
підприєиництва. Внаслідок злагодженої політики регіону і громади
формуються і просуваються на інвестиційні ринки привабливі інвестиційні
пропозиції. Супутніми послугами стають екологічний, зелений туризм. Зросте
кількість робочих місць та рівень доходів населення. Розвивається малий і
середній бізнес.
Розвиток сільських територій громади забезпечується інвестиціями в
аграрний сектор, підтримкою сільських обслуговуючих кооперативів та
неаграрними видами бізнесу.
Активна діяльність громади у залученні позабюджетних коштів, зокрема
з ДФРР, дозволить поступово покращити інженерну та соціальну
інфраструктуру.
4.3. Стратегічне бачення розвитку Володимирецької селищної
територіальної громади
(за результатами засідання робочої групи 28 травня 2021 року)
• Володимирецька селищна територіальна громада – це успішна громада
Рівненщини
з
розвиненою
інфраструктурою,
туристичним
та
деревообробним
бізнесом,
відновленим
сільськогосподарським
виробництвом в поєднанні з потужною переробною галуззю, високою
якістю надання соціальних послуг.
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4.4. SWOT/TOWS-аналіз Володимирецької селищної територіальної
громади
Таблиця 7
Фактори SWOT Володимирецької селищної територіальної громади (за
результатами засідання робочої групи 28 червня 2021 року)
Сильні сторони
1. Громада межує із РАЕС. Відстань від
Володимирця до Вараша 28км.
2. Громада забезпечена трудовими ресурсами. Має
місце приріст населення. Є ВПУ.
3. Значні запаси корисних копалин (пісок, торф,
бурштин, глина, базальт, цеолітові туфи, мідь)
розміщені на території громади.
4. Громада є однією із найбільш заліснених на
Рівненщині. Лісистість складає 56,8 %.
5. Перспективи для розвитку сільського
господарства та агропереробки.
6. Наявність документально оформлених ділянок,
придатних для реалізації інвестиційних проектів.
7. На території громади розташовані 11 обєктів
природно заповідного фонду.
8. Можливість розвитку зеленого туризму
(наявність озер, пам’яток історії та архітектури).
9. Висока якість надання медичних послуг.
Можливості
1. Покращення бізнес-клімату в Україні та
області.
2. Зростання інвестиційної привабливості України
та області.
3. Зростання світового попиту на продукцію
сільського господарства та харчової
промисловості.
4. Продовження процесів інтеграції з
Європейським Союзом.
5. Реалізація проєктів розвитку громад за рахунок
коштів бюджетів усіх рівнів та міжнародної
технічної допомоги.
6. Зростання популярності внутрішнього туризму.

Слабкі сторони
1. Низька якість автомобільних
доріг місцевого значення.
2. Значна тіньова занятість.
3. Відтік кваліфікованих трудових
ресурсів за межі громади.
4. Значний ступінь зносу основних
фондів.
5. Низький рівень кооперації.
6. Відсутність промислових
переробних підприємств.
7. Неврегульований видобуток
корисних копалин
8. Відсутність швидкісного
інтернету в населених пунктах (с.
Малі Телковичі, Радижеве, Луко,
Біле, Новосілки).
9. Відсутність розвиненої культурно-спортивної інфраструктури
Загрози
1. Призупинення реформ в Україні.
2. Посилення необґрунтованого
втручання у господарську
діяльність контролюючих,
правоохоронних та судових органів.
3. Недостатньо ефективна боротьба
з корупцією.
4. Продовження збройної агресії
Російської Федерації на Сході
України.
5. Відсутність ефективної державної підтримки впровадження
інновацій.
6. Зростання епідемічних
захворювань, низький рівень
контролю відповідних служб.

SWOT/TOWS-аналіз виявляє взаємозв‘язки сформульованих факторів через
матрицю SWOT/TOWS та дозволяє визначити, як саме виявлені комбінації
факторів впливають на вибір тої чи іншої стратегії, які «точки зростання»
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формують ті чи інші «кластери» комбінацій факторів SWOT, які конкурентні
переваги території та зовнішні виклики мають стратегічне значення для
Володимирецької селищної територіальної громади. Саме ці взаємозв‘язки
дозволяють сформулювати порівняльні переваги, виклики і ризики, які є
основою для стратегічного вибору – формулювання стратегічних та
операційних цілей розвитку громади на довгострокову перспективу. Суцільна
лінія символізує сильний взаємозв‘язок, пунктирна – слабкий.
Сектор «Порівняльні переваги». Тип стратегії – агресивна, наступальна.
Сильні сторони
1. Громада межує із РАЕС. Відстань
від Володимирця до Вараша 28км

Підтримують

Можливості
1. Покращення бізнес-клімату в
Україні та області.

2. Громада забезпечена трудовими
ресурсами. Має місце приріст
населення. Є ВПУ.

2. Зростання інвестиційної
привабливості України та області.

3. Значні запаси корисних копалин
(пісок, торф, бурштин, глина, базальт,
цеолітові туфи, мідь) розміщені на
території громади.

3. Зростання світового попиту на
продукцію сільського господарства
та харчової промисловості.

4. Громада є однією із найбільш
заліснених на Рівненщині. Лісистість
складає 56,8 %.

4. Продовження процесів інтеграції
з Європейським Союзом.

5. Перспективи для розвитку сільського
господарства та агропереробки.

5.Реалізація проєктів розвитку
громад за рахунок коштів бюджетів
усіх рівнів та міжнародної
технічної допомоги.

6. Наявність документально оформлених
ділянок, придатних для реалізації
інвестиційних проектів.

6. Зростання популярності
внутрішнього туризму.

7. На території громади розташовані 11
обєктів природно заповідного фонду.
8. Можливість розвитку зеленого
туризму (наявність озер, пам’яток історії
та архітектури).
9. Висока якість надання медичних
послуг.

Рис. 9. Взаємозв’язки факторів SWOT у секторі «Порівняльні переваги»
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Сектор «Виклики».Тип стратегії – динамічна, конкурентна.
Слабкі сторони
1. Низька якість автомобільних доріг
місцевого значення.

Зменшують

Можливості
1. Покращення бізнес-клімату в
Україні та області.

2. Значна тіньова занятість.

2. Зростання інвестиційної
привабливості України та
області.

3. Відтік кваліфікованих трудових
ресурсів за межі громади.

3. Зростання світового попиту на
продукцію сільського
господарства та харчової
промисловості.

4. Значний ступінь зносу основних
фондів.

4. Продовження процесів
інтеграції з Європейським
Союзом.

5. Низький рівень кооперації.

5. Реалізація проєктів розвитку
громад за рахунок коштів
бюджетів усіх рівнів та
міжнародної технічної
допомоги.

6. Відсутність промислових переробних
підприємств.

6. Зростання популярності
внутрішнього туризму.

7. Неврегульований видобуток корисних
копалин
8. Відсутність швидкісного інтернету в
населених пунктах (с. Малі Телковичі,
Радижеве, Луко, Біле, Новосілки).
9. Відсутність розвиненої культурноспортивної інфраструктури

Рис. 10. Взаємозв’язки факторів SWOT у секторі «Виклики»
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Сектор «Ризики».Тип стратегії – оборонна.
Слабкі сторони
1. Низька якість автомобільних доріг
місцевого значення.

Посилюють

Загрози
1. Призупинення реформ в
Україні.

2. Значна тіньова занятість

2. Посилення необґрунтованого
втручання у господарську
діяльність контролюючих,
правоохоронних та судових
органів.

3. Відтік кваліфікованих трудових
ресурсів за межі громади.

3. Недостатньо ефективна
боротьба з корупцією.

4. Значний ступінь зносу основних
фондів.

4. Продовження збройної агресії
Російської Федерації на сході
України.

5. Низький рівень кооперації.

5. Відсутність ефективної державної підтримки впровадження
інновацій.

6. Відсутність промислових переробних
підприємств.

6. Зростання епідемічних
захворювань, низький рівень
контролю відповідних служб.

6. Низький рівень надання
адміністративних послуг
7. Неврегульований видобуток
корисних копалин
8. Відсутність швидкісного інтернету в
населених пунктах (с. Малі
Телковичі, Радижеве, Луко, Біле,
Новосілки).
9. Відсутність розвиненої культурноспортивної інфраструктури

Рис. 11. Взаємозв’язки факторів SWOT у секторі «Ризики»
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Висновки та ідентифікація пріоритетів розвитку:
Порівняльні переваги
(визначені в результаті аналізу сильних сторін і можливостей)

Прогнозоване продовження євроінтеграційних процесів та реформ в
Україні сприятимуть покращенню бізнес-клімату та зростанню зацікавленості
інвесторів до України. З урахуванням таких сильних сторін Володимирецької
селищної територіальної громади, як наявність значних запасів корисних
копалин, достатньої кількості трудових ресурсів, наявність достатньої кількості
родючих та екологічно чистих сільськогосподарських земель та земель не с\г
призначення, такі можливості стимулюватимуть підтримку існуючих та
створення нових підприємств за рахунок інвесторів, що разом з очікуваним
підвищенням доходів населення та зацікавленістю європейських споживачів у
продукції, призведе до зростання обсягів збуту продукції, наслідком чого
стане також зростання рівня зайнятості та рівня доходів населення
Володимирецької селищної територіальної громади.

Серед населення України та Європи зростає популярність
сільського, зеленого, культурного, світоглядного туризму, чим може
скористатися Володимирецька селищна територіальна громада, на території
якої знаходяться мальовничі озера, має пам’ятки історії та архітектури.

Зростання попиту на продовольство на світовому ринку може
привабити інвесторів в аграрний сектор на сільських територіях громади,
стимулюватиме розвиток наявних у громаді підприємств виробників та
переробників агропродукції, а також харчової промисловості.
Виклики
(визначені в результаті аналізу слабких сторін і можливостей)

Висока зношеність інженерно-технічних комунікацій, неналежна
якість, або відсутність дорожнього покриття між населеними пунктами в
середньостроковій перспективі можуть бути частково усунуті завдяки
бюджетній підтримці, що надається для об‘єднаних громад, а також
фінансовими ресурсами з ДФРР.

Інвестиційна активність та покращання бізнес-клімату може
сприяти підвищенню підприємницької активності у громаді та, в якійсь мірі,
покращання якості надання адміністративних послуг. Водночас, активне
використання механізмів державної підтримки громад (пряма бюджетна
підтримка та ДФРР) дозволить набути досвіду у залученні й позабюджетних
коштів.

Підвищення підприємницької активності також може збільшитися
за рахунок зростання популярності сільського, зеленого, культурного,
світоглядного туризму.
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Ризики
(визначені в результаті аналізу слабких сторін і загроз)

Згортання реформ та, як наслідок цього, скорочення обсягів
фінансової підтримки ТГ обмежуватиме реконструкцію інженерно-технічних
комунікацій.
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5. СТРАТЕГІЧНІ, ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ

Базуючись на результатах соціально-економічного аналізу, SWOT/TOWSаналізу та висновках, члени робочої групи обрала як базову динамічну
(конкурентну стратегію), яка передбачає формування конкурентних переваг
громади шляхом мінімізації впливу на розвиток слабких сторін за допомогою
можливостей, які зараз виникають в нашій країні та у світі. При цьому громада
повинна максимально використати свої сильні сторони.
Таким чином були обрані дві головні сфери зосередження зусиль на
розвиток Володимирецької селищної територіальної громади:
1. Розвиток економічного потенціалу, оскільки наявні у громади
корисні копалини, землі сільськогосподарського призначення, ліси, людські
ресурси та підприємницька ініціатива надають широкі можливості для
розвитку переробки, додатково сільські території теж мають великий потенціал
для включення в економіку рекреаційно-туристичної сфери громади
2. Інтеграція сільських територій, оскільки саме там існує найбільше
відставання у якості життя, що призводить до негативних соціальних та
демографічних наслідків, але разом з тим сільські території мають великий
потенціал щодо залучення інвестицій та включення в економіку громади,
зокрема, у сектор виробництва та переробки екологічної с/г продукції.
Для досягнення стратегічного бачення, за кожною стратегічного ціллю
були визначені операційні цілі. Розроблення і досягнення цілей формує основу
для управління громадою. Стратегічні цілі повинні давати відповідь на
запитання, що необхідно зробити, щоб досягти бачення розвитку громади:
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Володимирецька селищна територіальна громада – це успішна громада Рівненщини з
розвиненою інфраструктурою, туристичним та деревообробним бізнесом, відновленим
сільськогосподарським виробництвом в поєднанні з потужною переробною галуззю,
високою якістю надання соціальних послуг.

1. Розвиток економічного
потенціалу

2. Інтеграція сільських територій

1.1. Створення інвестиційних
пропозицій для бізнесу

2.1. Розвиток дорожньої
інфраструктури

1.2. Створення умов для розвитку
с/г виробництва та переробки

2.2. Підвищення якості надання
медичних, освітніх та соціальних
послуг

1.3. Розвиток рекреаційних зон та
туризму

2.3. Підтримка локальних проектів
громади
2.4. Забезпечення належного рівня
правопорядку

Рис. 12. Стратегічне бачення, стратегічні та операційні цілі

Операційні цілі деталізовані в завданнях. Завдання дають відповіді на
питання, яким шляхом, яким чином громада намагатиметься досягнути цілей
свого розвитку.
Таблиця 8
Стратегічні, операційні цілі та завдання
Стратегічні
цілі
1. Розвиток
економічного
потенціалу

Операційні цілі

Завдання

1.1. Створення
інвестиційних пропозицій
для бізнесу

1.1.1. Розвиток інфраструктури підтримки
бізнесу
1.1.2. Інформаційна підтримка інвестиційної
привабливості громади
1.2.1. Сприяння розвитку кооперації
1.2.2. Допомога у розвитку місцевих ремесел.

1.2. Створення умов для
розвитку с/г виробництва
та переробки
1.3. Розвиток рекреаційних 1.3.1. Розвиток туристичної інфраструктури
зон та туризму
1.3.2. Розробка нових туристичних
маршрутів
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1.4. Розвиток
комунального
господарства
2. Інтеграція
сільських
територій

2.1. Розвиток дорожньої
інфраструктури
2.2. Підвищення якості
надання медичних,
освітніх та соціальних
послуг
2.3 Підтримка локальних
проектів громади
2.4. Забезпечення
належного рівня
правопорядку

1.4.1. Створення системи роздільного збору
сміття.
1.4.2. Модернізація комунального
господарства
2.1.1. Ремонт та реконструкція доріг
2.1.2. Встановлення вуличного освітення
2.2.1. Покращення надання освітніх послуг
2.2.2. Вдосконалення соціальних послуг
2.2.3. Покращення медичних послуг
2.3.1. Створення громадського бюджету
2.3.2. Сприяння реалізації місцевих проектів
2.4.1. Створення системи відео нагляду в КЗ
громади та в місцях масового перебування людей
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СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1. РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОГО
ПОТЕНЦІАЛУ
Селище Володимирець, а зараз вже й Володимирецька територіальна
громада, зовні асоціюється, насамперед, з колишнім Володимирецьким
районом та близькістю до Рівненської АЕС. Багато мешканців громади працює
у Вараші, решта робочих місць - у бюджетній сфері, у будівництві, торгівлі, а
також самозайнятість у малому бізнесі та одноосібному с/г виробництві.
У середньостроковій перспективі економічний профіль Володимирецької
селищної територіальної громади будуть формувати рекреаційна сфера та
екологічне сільськогосподарське виробництво та переробка с/г продукції.
Аналіз виявляє потенційну економічну нішу у сфері туризму: його базою
є значна кількість об’єктів природно-заповідного фонду, озер, лісів, історичних
пам’яток на території громади (пізнавальний туризм, подієвий туризм),
екологічно чиста та водночас унікальна за мальовничістю територія.
Більшої ваги в економіці громади повинен набути малий і середній бізнес
як обслуговуючий кластер міста атомників - Вараша, тому завданням громади є
розвиток інфраструктури підтримки бізнесу.
Для втілення таких амбітних завдань необхідне їх інституційне
забезпечення через Агенцію економічного розвитку.
Ці та інші можливості були розглянуті членами Робочої групи зі
стратегічного планування та знайшли відображення у 4 операційних цілях та 8
завданнях, через які планується досягати цілі.
Діяльність у межах стратегічної цілі 1 повністю узгоджується зі
стратегічними цілями 1 Стратегії регіонального розвитку Рівненської області
на 2021-2027 рр.
Досягнення стратегічної цілі пропонується через наступну структуру
операційних цілей та завдань.
Операційна ціль 1.1. Створення інвестиційних пропозицій для бізнесу
Ціль є ключовою в стратегії Володимирецької селищної територіальної
громади. Ціль скерована на посилення ролі малого і середнього бізнесу в
економіці громади, а також на підвищення її інвестиційної привабливості.
Структуру цілі складають завдання: в рамках першого передбачається розвиток
інфраструктури підтримки підприємництва, в рамках другого – забезпечення
інституційної підтримки економічного розвитку.
Економічний розвиток громади, попри рішучість і бажання місцевої
влади сприяти йому, потребує інституційної підтримки. Спеціалізовані
організації з професійними та мотивованими спеціалістами можуть суттєво
активізувати процеси економічного розвитку на території громади. Їх
ключовими функціями зазвичай є:

формування інвестиційних пропозицій громади;

просування інвестиційних пропозицій на інвестиційні ринки;

пошук, залучення та супровід інвестора;
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промоція та маркетинг інвестиційного потенціалу громади;

підтримка малого і середнього бізнесу;

координація заходів з реалізації Стратегії розвитку громади.
В рамках даної цілі передбачається виконання таких завдань:
Завдання 1.1.1. Розвиток інфраструктури підтримки бізнесу
Завдання 1.1.2. Інформаційна підтримка інвестиційної привабливості
громади
Операційна ціль 1.2. Створення умов для розвитку сільськогосподарського
виробництва та переробки
Важливим для економічного розвитку громади є не лише підвищення
обсягів виробництва сільськогосподарської продукції, а й їх глибинна
переробка на території громади з метою подальшого збуту за її межі та виходу
на регіональний та національний ринки, хоча частина сільгосппродукції буде
споживатися на внутрішньому ринку мешканцями та туристами. Завданням
передбачено співпраця громади з агрофірмами, які працюють на її території з
метою створення виробничих цехів для глибокої переробки с/г продукції.
Переробні підприємства планується створити за кошти приватних інвесторів
(агрофірм).
Завдання 1.2.1. Сприяння розвитку кооперації
Досягнення завдання передбачається шляхом проведення таких заходів та
проектів, як:

відбір ініціативних представників сіл, які мають потенційну
зацікавленість у створенні кооперативу,

вивчення досвіду успішно діючих кооперативів Рівненщини та
інших регіонів України,

навчально-інформаційна кампанія, спрямована на формування у
селах ініціативних груп та підвищення їх компетенції щодо організаційноправових питань створення та управління кооперативом,

підготовка бізнес-моделей щодо створення сільськогосподарських
кооперативів та пошук фінансування (ДФРР, інвестори, проекти МТД) на
закупівлю основних засобів.
Завдання 1.2.2. Допомога у розвитку місцевих ремесел.
Передбачається започаткування виробництва сувенірної продукції для
задоволення попиту туристів, разом із тим реалізація завдання сприятиме
відкриттю нових бізнесів та створенню нових робочих місць. Головними
цілями в рамках завдання є:

популяризація
самобутності
Володимирецької
селищної
територіальної громади як туристично привабливої території;

збереження та розвиток традиційних ремесел;

підвищення обізнаності молоді щодо місцевих традицій та
народних промислів і ремесел;
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підвищення рівня самозайнятості сільської молоді.
Операційна ціль 1.3. Розвиток рекреаційних зон та туризму
Сільський зелений туризм – це вид туризму, що передбачає відпочинок у
сільській чи природоохоронній місцевостях з використанням належно
облаштованих приватних садиб чи інших закладів розміщення. Практика
розвитку зеленого туризму в Україні показує, що найбільші перспективи він
має на природоохоронних та курортних територіях (Українські Карпати, гирло
Дніпра, Дунайський біосферний заповідник тощо). Потенціал зеленого туризму
на території Володимирецької селищної територіальної громади базується на
мальовничих ландшафтах унікальних природних озер.
Підтримка розвитку зеленого туризму повинна реалізуватись через
навчання власників садиб та популяризацію громади як туристично
привабливої екологічно чистої території.
Завдання 1.3.1. Розвиток туристичної інфраструктури
Розвиток туризму можливий за наявності відповідної інфраструктури.
Створення місць для відпочинку туристів, зон рекреації біля водойм,
туристичних інформаційних центрів буде сприяти збільшенню кількості
туристів, які відвідають громаду. Важливим є інформаційний супровід
створених нових туристичних стежок, маршрутів.
Завдання 1.3.2. Розробка нових туристичних маршрутів. Розробка та
маркування нових туристичних маршрутів допоможе громаді залучити нових
туристів. Важливо, щоб вона відбувалась із врахуванням сучасних вимог,
Програми розвитку туризму в Рівненській області і Стратегії розвитку
Рівненської області на період до 2027 року. Важливо врахувати тенденцію до
розвитку велотуризму та сучасні інтернет технології при розробці та
маркуванні туристичних маршрутів.
Операційна ціль 1.4. Розвиток комунального господарства
Основна проблема підприємств комунальної галузі – подорожчання
послуг унаслідок недофінансування оновлення фондів. Тому спільна мета
реформи на різних рівнях – здійснення стратегій і програм, які вирішуватимуть
комплекс технічних завдань із необхідними для цього організаційними
перетвореннями, що забезпечуватимуть фінансові потоки у галузь. Отже,
розробляючи стратегії комунальних підприємств, треба узгоджувати між собою
технічні, організаційні та фінансові заходи, а при підготовці програм – стратегії
комунальних підприємств і заходи програми соціально-економічного розвитку
громади.
При цьому потрібно враховувати зношеність водопровідних мереж та
важливу, для Полісся, проблему – високий вміст заліза у воді. Тобто будувати
станції знезалізнення води.
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Завдання 1.4.1. Створення системи роздільного збору сміття.
Відсутність комплексного підходу в галузі поводження та видалення
побутових відходів у населених пунктах Володимирецького району, полігонів
для розміщення ТПВ призвела до зростання числа стихійних сміттєзвалищ.
Системними рішеннями у цій сфері можуть бути:

в рамках регіональної концепції поводження з ТПВ на основі
міжмуніципальної співпраці взяти участь у будівництві регіонального полігону
для потреб кількох суміжних громад;

запровадження роздільного збирання ТПВ на території громади та
збут відсортованої сировини на переробні підприємства області.
На першому етапі завданням передбачено запровадження системи
роздільного збирання ТПВ на спеціально побудованих майданчиках. Для
потреб роздільного збирання ТПВ громаді необхідно близько 100
євроконтейнерів.
Завдання 1.4.2. Модернізація комунального господарства.
Успішна робота комунального господарства можлива за наявності
кваліфікованих працівників, сучасної техніки. Для забезпечення роботи
потрібно у першу чергу фінансування підприємства. Створення громади
поклало перед колишнім комунальним підприємством селища нові завдання,
так як потрібно обслуговувати більшу територію. Виконання цих завдань
передбачає закупівлю нової техніки.
Завдання
1.4.3.
Розвиток
сфери
соціальної
інженерної
інфраструктури.
У зв’язку з систематичним підтопленням території малоповерхової
приватної частини селища Володимирець, новозбудованих житлових кварталів,
доріг загального користування у осінньо-зимовий період та під час сильних
опадів через високий рівень грунтових вод та відсутність централізованої
системи водовідведення на значній густонаселені території селища на даний
час склалась небезпечна екологічна ситуація з потраплянням дощових та
стічних вод до водних об’єктів, підземних, ґрунтових вод і ґрунту. Ситуація з
водовідведенням дощових та стічних вод на даний час критична та може
спричинити екологічну катастрофу. Будівництво зовнішніх мереж дощової
каналізації вирішить проблему водовідведення, дасть можливість забезпечити
санітарно-епідеміологічне благополуччя на зазначених територіях та
гарантовано забезпечить охорону навколишнього природного середовища .
СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2. ІНТЕГРАЦІЯ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
Володимирецька, селищна за офіційним означенням, громада насправді є
переважно сільською – на її сільських територіях проживає більше 70%
мешканців. В аграрному та лісовому секторі працевлаштовано лише 17%
працездатного населення. Сільські території останні кілька десятків років
знаходяться під впливом цілого ряду проблем, серед яких – втрата значної
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кількості робочих місць, зменшення рівня доходів, погане забезпечення питною
водою, застарілі очисні споруди, неналежна якість, або відсутність дорожнього
покриття між населеними пунктами, слабка інформатизація. Ці проблеми є
головною причиною міграції населення з сіл в міста, причому першими
залишають село молоді люди та кваліфіковані працівники.
В останні роки проявилася очевидна тенденція занепаду традиційного
села. Найважливішою причиною такого становища є низька якість життя у
сільській місцевості, яке, поряд із низьким рівнем доходів населення й
обмеженими економічними можливостями, характеризується також низьким
рівнем якості й доступності різноманітних послуг, важливих для повсякденного
життя – освітніх, культурних, дозвільних, охорони здоров‘я. Стратегія розвитку
Володимирецької селищної територіальної громади передбачає проведення
ряду проектів, які можуть вплинути на підвищення якості життя в селах.
Особливий акцент таких проектів повинен робитися на залучення молоді до
суспільно-виробничих та підприємницьких процесів у сільській місцевості,
оскільки молодше населення є критично важливим для збереження села.
Наявність вільних земельних ділянок несільськогосподарського
призначення, які можуть бути запропоновані для інвесторів, створить
можливість для будівництва нових підприємств галузі переробки с/г продукції,
виробленої на сільських територіях громади. Завдання громади тут –
сформувати якісні інвестиційні пропозиції, просунути їх на інвестиційні ринки
та знайти стратегічного інвестора.
Діяльність у межах стратегічної цілі 2 повністю узгоджується зі
стратегічними цілями 3 Стратегії регіонального розвитку Рівненської області
на 2020-2027 рр. Досягнення стратегічної цілі пропонується через таку
структуру операційних цілей та завдань:
Операційна ціль 2.1. Розвиток дорожньої інфраструктури
Більшість доріг з твердим покриттям давно не ремонтовані, з глибокими
вибоїнами, що ускладнює рух автомобільного транспорту. Більша частина
об’єктів придорожньої та туристичної інфраструктури не відповідають вимогам
міжнародних норм та стандартів.
Завдання 2.1.1. Ремонт та реконструкція доріг
Протяжність автодоріг комунальної власності становить 630 км.
Більшість сільських доріг з твердим покриттям давно не ремонтовані, з
глибокими вибоїнами, що ускладнює рух автомобільного транспорту. Більша
частина об’єктів придорожньої та туристичної інфраструктури не відповідають
вимогам міжнародних норм та стандартів. Першочергово потребують ремонту
ділянки доріг, які пов’язані з функціонуванням ключових соціальноекономічних об’єктів громади (опорні школи, лікарські амбулаторії загальної
практики сімейної медицини, заклади культури тощо).
Першочерговими роботами визначено ремонт центральних вулиць сіл та
під’їзних автомобільних доріг, оскільки ці ділянки забезпечують проїзд
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мешканців населених пунктів та їх доступ до закладів соціальної сфери
громади. Наступними за значенням для реконструкції було визначено дороги
через смт Володимирець, через які проходять комунікації з рештою населених
пунктів громади.
Завдання 2.1.2. Встановлення вуличного освітлення
Важливою складовою безпеки дорожнього руху по населених пунктах
громади є встановлення вуличного освітлення.
Операційна ціль 2.2. Підвищення якості надання медичних, освітніх
та соціальних послуг
Завдання 2.2.1. Покращення надання освітніх послуг
Надання повної загальної середньої освіти буде зосереджене в опорних
школах, які зможуть забезпечити порівняно вищу якість послуг. В рамках
завдання передбачено покращити матеріально-технічну базу потенційних
опорних шкіл громади, зокрема, обладнати кабінети потенційних опорних шкіл
спеціалізованим інвентарем.
Завдання 2.2.2. Вдосконалення соціальних послуг
Робота із соціально незахищеними особами в громаді покладена на
соціальних працівників. Від їх якісного надання послуг залежить догляд за
даною категорією громадян. Передбачається проведення навчань для
працівників, які надають соціальні послуги.
На території громади розміщена мережа клубних закладів. Стан їх бажає
кращого. Перед громадою стоїть надважливе завдання утримувати існуючі
клубні установи. Потрібно вивчити досвід інших громад щодо реформування
клубних закладів з переводом їх у заклади культури та дозвілля із наданням їм
можливостей розширити спектр надання послуг.
Завдання 2.2.3. Покращення медичних послуг
Основні сучасні потреби системи охорони здоров’я – слабка матеріальнотехнічна база, застаріла інфраструктура, які не дозволяють ефективно
здійснювати діагностування хвороб на ранніх стадіях, а також проводити
профілактику для недопущення захворювань. Основний акцент розвиток
первинної медико-санітарної ланки та акцентування на профілактичній роботі
амбулаторій загальної практики сімейної медицини – для наближення якісної
кваліфікованої медичної допомоги до кожної людини за місцем її проживання.
Операційна ціль 2.3. Підтримка локальних проектів громади
Суттєвим фактором, який посилює самоорганізацію мешканців, є
застосування конкурсних механізмів – доступ до суспільних благ повинен бути
забезпечений за прозорими правилами, передусім для тих сіл, які
демонструватимуть більш активну участь мешканців (наприклад, вносять своє
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співфінансування, безоплатну працю на користь громади, забезпечення
утримання об’єктів інфраструктури тощо).
Завдання 2.3.1. Створення громадського бюджету
Запровадження громадського бюджету у громаді допоможе згуртувати
активістів на реалізацію важливих для жителів громади ініціатив. Це сприятиме
й згуртованості жителів громади.
Завдання 2.3.2. Сприяння реалізації місцевих проектів
Реалізація ініціатив мешканців громади щодо благоустрою території,
створення місць та зон відпочинку мешканців є важливою складовою роботи
виконкому. Пошук спонсорів для реалізації місцевих ініціатив, використання
волонтерів допоможе у налагодженні тісного контакту між владою та
мешканцями громади.
Операційна ціль 2.4. Забезпечення належного рівня правопорядку та
безпеки
У багатьох населених пунктах є потреба у вирішенні безпекових питань –
це стосується як відеоспостереження на вулицях і громадських місцях, так і
подолання дрібних проблем та викликів. Спалювання рослинних решток і сухої
трави, поводження з безпритульними собаками, контроль за сміттям,
підвищення культури поведінки та інше – всі ці питання потребують
комплексного вирішення у контексті безпеки громади.
Завдання 2.4.1. Створення системи відео нагляду в місцях масового
перебування людей
Запровадження такого заходу у першу чергу носить превентивний
характер. Разом із тим відео нагляд допоможе правоохоронцям у виконанні
покладених на низ обов’язків.
Завдання 2.4.2. Покращення системи протирадіаційних укриттів
Забезпечення безпеки населення в надзвичайних ситуаціях, обумовлених
стихійним лихом, техногенними аваріями і катастрофами, а також
використання
сучасної
зброї
(воєнні
надзвичайні
ситуації)
є
загальнодержавною
задачею,
обов’язковою
для
вирішення
всіма
територіальними, відомчими і функціональними органами управління і
регулювання, службами і формуваннями та суб’єктами господарської
діяльності. Заходи спрямовані на капітальний ремонт споруд забезпечать захист
людей від дії іонізуючих випромінювань при ймовірному радіоактивному
зараженні місцевості при неперервному перебуванні в них розрахункової
кількості людей на протязі 1-2 діб . В зоні можливих слабких руйнувань ПРУ
забезпечать також захист від обвалення окремих елементів будинків, для чого
їх несучі конструкції повинні бути розраховані на тиск в фронті ударної хвилі
повітря.
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6. ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ
В основу Плану реалізації стратегії лягли проектні ідеї, відібрані під час
засідання 5 липня 2021 року та доопрацьовані членами Робочої групи на основі
пропозицій, що надійшли від представників підприємств, установ та
організацій Володимирецької селищної територіальної громади.
Часові рамки і засоби реалізації
План реалізації стратегії складається з двох Стратегічних програм у
відповідності зі стратегічними цілями Стратегії, які реалізуються через
відповідно 12 та 16 технічних завдань на проекти місцевого розвитку (далі –
ТЗ) упродовж 2022–2025 років. Впровадження проектів обидвох програми
можливе через:

внесення заходів до щорічної програми соціально-економічного
розвитку, можливо – галузевих регіональних програм;

залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку, в т.ч.
на проекти міжмуніципальної співпраці;

залучення фінансування від проектів та програм міжнародної
технічної допомоги суб‘єктами місцевого розвитку різних організаційноправових форм;

залучення співфінансування від мешканців громади (де це
передбачено умовами проекту).
Стратегічна програма 1. Розвиток економічного потенціалу
Таблиця 9
Стратегічна програма 1. «Розвиток економічного потенціалу»
№
Завдання
Назва проекту
Напрям 1.1. Створення інвестиційних пропозицій для бізнесу
Створення бізнес-хабу для організаційної
1
підтримки малого бізнесу
1.1.1.
Розробка Комплексного плану просторового
2
розвитку території Володимирецької селищної
ТГ
Розробка інвестиційного паспорта громади
3
1.1.2.
Розробка бренд-буку громади
4

Територія впливу
Володимирецька
ТГ
Володимирецька
ТГ
Володимирецька
ТГ
Володимирецька
ТГ

Напрям 1.2. Створення умов для розвитку с/г виробництва та переробки
Створення аграрного бізнес-інкубатора
Володимирецька
5
ТГ
1.2.1.
Проведення циклу навчальних семінарів для
Володимирецька
6
індивідуальних сільськогосподарських
ТГ
виробників
Запровадження фестивалю від майстрів
Володимирецька
1.2.2.
7
Володимиреччини: ковалів, столярів, лозоплетів, ТГ
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ювелірів, вишивальниць і рукодільниць «Ремесла
бурштинового краю»
Напрям 1.3. Розвиток рекреаційних зон та туризму
8
Створення рекреаційного простору для
проведення пленеру «Мистецька алея палацу
Красицьких»
1.3.1.
Створення паркової зони зі скейт-парком на
9
території смт Володимирець
«QuestMe» - інтерактивна мапа туристичних і
1.3.2.
10
квестових маршрутів на теренах громади
Напрям 1.4. Розвиток комунального господарства
1.4.1.
11
«Твоя громада - не смітник». Запровадження
системи роздільного збору сміття
Придбання техніки для роботи комунального
1.4.2.
12
підприємства
Будівництво системи зливної каналізації для
1.4.3.
13
водовідведення поверхневих дощових стічних
вод смт Володимирець

Володимирецька
ТГ
смт Володимирець
Володимирецька
ТГ
Володимирецька
ТГ
Володимирецька
ТГ
Володимирецька
ТГ

Очікувані результати та показники ефективності Стратегічної
програми 1. Розвиток економічного потенціалу
Реалізація Стратегічної програми 1 «Розвиток економічного
потенціалу» у середньо- та довгостроковій перспективи призведе до наступних
результатів:

Розвиток підприємництва і конкурентоспроможності місцевої
економіки;

Залучення інвестицій;

Залучення інвестицій у розвиток «зеленої економіки» громади

Збільшення обсягів виробництва та експорту;

Створення нових робочих місць, зменшення відпливу населення з
громади;

Зростання рівня заробітної плати відносно середньообласних
показників;

Зростання рівня купівельної спроможності мешканців громади.
Показники ефективності реалізації проектів, що відносяться до
напряму 1.1. Створення інвестиційних пропозицій для бізнесу:

Кількість інвестиційних ділянок, що продаються на території
громади;

Кількість робочих місць, створених у сфері економіки громади;

Створений інвестиційний паспорт громади.
Показники ефективності реалізації проектів, що відносяться до
напряму 1.2. Створення умов для розвитку с/г виробництва та переробки

Кількість створених сільськогосподарських кооперативів;
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Кількість проведених навчань для переробників с-г продукції;

Створений бренд агропродукції, виробленої у громаді.
Показники ефективності реалізації проектів, що відносяться до
напряму 1.3. Розвиток рекреаційних зон та туризму
•
Кількість створених місць для відпочинку;
•
Кількість створених туристичних маршрутів;
•
Кількість впорядкованих рекреаційних зон.
Показники ефективності реалізації проектів, що відносяться до
напряму 1.4. Розвиток комунального господарства

Організовано роздільний збір сміття у населених пунктах громади

Кількість встановлених контейнерів для роздільного збору сміття;

Кількість населених пунктів, залучених до роздільного збору
сміття;

Протяжність прокладених каналізаційних мереж;

Кількість закупленої техніки для комунального господарстві.


Орієнтовний фінансовий план
Таблиця 10
Орієнтовний фінансовий план Програми 1. «Розвиток економічного
потенціалу»
Назва проекту
Створення бізнес-хабу для
організаційної підтримки малого
бізнесу
Розробка Комплексного плану
просторового розвитку території
Володимирецької селищної ТГ
Розробка інвестиційного паспорта
громади
Розробка бренд-буку громади
Створення аграрного бізнес-інкубатора
Проведення циклу навчальних семінарів
для індивідуальних
сільськогосподарських виробників
Запровадження фестивалю від майстрів
Володимиреччини: ковалів, столярів,
лозоплетів, ювелірів, вишивальниць і
рукодільниць «Ремесла бурштинового
краю»
Створення рекреаційного простору для

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Вартіс
ть,
тис.
грн.

0

100

200

200

200

300

12147

500

1000

2000

3000

3000

3000

1000

40

30

45

50

0

0

12500

0
0

20
1000

20
1000

20
1000

30
1000

0
1000

165
90

20

20

20

25

30

30

5000

50

200

150

200

200

200

145

60

100

200

250

250

250

1000
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проведення пленеру «Мистецька алея
палацу Красицьких»
Створення паркової зони зі скейтпарком на території смт Володимирець
«QuestMe» - інтерактивна мапа
туристичних і квестових маршрутів на
теренах громади
«Твоя громада - не смітник».
Запровадження системи роздільного
збору сміття
Будівництво системи зливної
каналізації для водовідведення
поверхневих дощових стічних вод смт
Володимирець
Придбання техніки для роботи
комунального підприємства
ВСЬОГО:

100

300

300

400

400

400

1110

0

300

350

400

400

400

1900

100

300

900

900

1000

1000

1850

1000

5000

5000

5000

5000

6000

4200

1000

1500

2000

2000

3000

3000

27000

2870

9870

12185

13445

14510

15580

68107

Стратегічна програма 2. Інтеграція сільських територій
Таблиця 11
Стратегічна програма 2. «Інтеграція сільських територій»
№
Завдання
Назва проекту
Напрям 2.1. Розвиток дорожньої інфраструктури
Поточний середній ремонт автомобільної
дороги загального користування Т-18-09
1
Переброди-Дубровиця-Володимирець-Суховоля
км 79+ 720 - км 84+700
Поточний середній ремонт автомобільної дороги
загального користування Т-18-09 Переброди2.1.1.
2
Дубровиця-Володимирець-Суховоля км 94+ 800 км 101+500
3

4

5

2.1.2.

6

Територія впливу
Володимирецька
ОТГ
Володимирецька
ОТГ

Поточний середній ремонт автомобільної дороги
О180203 Володимирець-Красносілля-Малі Телковичі
на ділянці км 13+00 - км 19+400

Володимирецька
ОТГ

Поточний середній ремонт автомобільної дороги
О180203 Володимирець-Красносілля-Малі Телковичі
на ділянці км 19+400 - км 24+800

Володимирецька
ОТГ

Поточний середній ремонт автомобільної дороги
О180209 Степангород-Хиночі-Радижеве-Зелене на
ділянці км 3+200 – км 7+100

Володимирецька
ОТГ

Модернізація (реконструкція) мережі
зовнішнього освітлення із застосуванням

Володимирецька
ОТГ
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енергозберігаючих технологій по вул.
Повстанців, смт Володимирець
Напрям 2.2. Підвищення якості надання медичних, освітніх та соціальних
послуг
Реконструкція Степангородської ЗОШ I-III ст. по с. Степангород
вул. Шевченка, 59 в с. Степангород
6
Володимирецького району під Степангородський
НВК «Загальноосвітня школа I-III
2.2.1.
7

8

9

2.2.2.

2.2.3.

10

11

Нове будівництво гімназії по вул. Озерська, 6б, с. с. Воронки
Воронки Володимирецького району Рівненської
області
Капітальний ремонт покрівлі блоку початкових
смт.Володимирець
класів Володимирецького закладу загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів №1
Володимирецької селищної ради за адресою: вул.
Поштова, 17 смт. Володимирець Вараського
району Рівненської області
Капітальний ремонт (утеплення фасадів)
Володимирецького закладу дошкільної освіти
комбінованого типу «Казка» на вул. Пилипа
Орлика,1 в смт. Володимирець Рівненської
області

смт.Володимирець

Будівництво спортивного залу із збірних
металевих конструкцій, вул. Київська, 47б, смт
Володимирець Володимирецької територіальної
громади Вараського району Рівненської області
Реконструкція приймального відділення
лікувального корпусу комунального
некомерційного підприємства «Володимирецька
багатопрофільна лікарня» по
вул. Грушевського, 39, смт Володимирець
Рівненської області

смт.Володимирець

Володимирецька
ОТГ

Напрям 2.3. Підтримка локальних проектів громади
Розробка та реалізація цільової програми
Володимирецька
«Громадський бюджет Володимирецької
ТГ
2.3.1.
12
селищної територіальної громади на 2022-2027
роки»
Впровадження конкурсу «Локальні громадські
Володимирецька
2.3.2.
13
ініціативи Володимирецької селищної
ТГ
територіальної громади»
Напрям 2.4. Забезпечення належного рівня правопорядку та безпеки населення
Будівництво системи відеоспостереження вулиць смт Володимирець
2.4.1.
14
селища Володимирець. Інформаційнотелекомунікаційна автоматизована система
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«Безпечне місто»
15
2.4.2.
16

Капітальний ремонт протирадіаційного укриття
№ 64371 на вул. Миру, 4 в смт Володимирець
Рівненської області
Капітальний ремонт протирадіаційного укриття
№ 64263 на вул. Горького, 2 в смт Володимирець
Рівненської області

смт Володимирець
смт Володимирець

Очікувані результати та показники ефективності реалізації Стратегічної
програми 2. Інтеграція сільських територій
Реалізація стратегічної цілі 2 «Інтеграція сільських територій» у
середньо- та довгостроковій перспективи призведе до наступних результатів:

покращення інфраструктури сільських територій, у першу чергу
доріг та мереж водопостачання, створення парку для відпочинку громадян;

зміцнення людського капіталу, підвищення якості послуг освіти,
культури, дозвілля, охорони здоров‘я, інтенсифікацію взаємодії з міськими
територіями, а отже, – підвищення якості життя сільського населення.
Показники ефективності реалізації проектів, що відносяться до
напряму 2.1. Розвиток дорожньої інфраструктури

Проведено ремонт 50 км дорожнього полотна;

Реконструйовано 4 км вуличного освітлення.
Показники ефективності реалізації проектів, що відносяться до
напряму 2.2. Підвищення якості надання медичних, освітніх та соціальних
послуг

Здійснено будівництво 1 школи громади;

Здійснено капітальну реконструкцію 1 приймального відділення
лікувального корпусу

Збудовано 1 спортивний зал.
Показники ефективності реалізації проектів, що відносяться до
напряму 2.3. Підтримка локальних проектів громади

Запроваджено громадський бюджет у громаді;

Надана допомога у реалізації 5 ініціатив громади.
Показники ефективності реалізації проектів, що відносяться до
напряму 2.4. Забезпечення належного рівня правопорядку;

Встановлено 16 відеокамер у громадських місцях;

Відремонтовано 2 протирадіаційні укриття.
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Орієнтовний фінансовий план
Таблиця 12
Орієнтовний фінансовий план Програми «Інтеграція сільських
територій»
Назва проекту

2022

Поточний
середній
ремонт
автомобільної дороги загального
користування Т-18-09 Переброди- 150
Дубровиця-ВолодимирецьСуховоля км 79+ 720 - км 84+700
Поточний середній ремонт
автомобільної дороги загального
150
користування Т-18-09 ПеребродиДубровиця-ВолодимирецьСуховоля км 94+ 800 - км 101+500
Поточний середній ремонт
автомобільної дороги О180203
Володимирець-Красносілля-Малі
30054
Телковичі на ділянці км 13+00 - км
19+400
Поточний середній ремонт
автомобільної дороги О180203
Володимирець-Красносілля-Малі
150
Телковичі на ділянці км 19+400 км 24+800
Поточний середній ремонт
автомобільної дороги О 180209
Степангород-Хиночі-Радижеве100
Зелене на ділянці км 3+200 – км
7+100
Модернізація (реконструкція)
мережі зовнішнього освітлення із
0
застосуванням енергозберігаючих
технологій по вул. Повстанців, смт
Володимирець
Реконструкція Степангородської
ЗОШ I-III ст. по вул. Шевченка, 59
в с. Степангород
25000
Володимирецького району під
Степангородський НВК
«Загальноосвітня школа I-III
Нове будівництво гімназії по вул.
Озерська, 6б, с. Воронки
70000
Володимирецького району

2023

2024

2025

2026

2027

Вартість,
тис. грн.

50000

50000

0

0

0

100150

67000

67000

0

0

0

134150

41099

0

0

0

0

71153

30000

34800

0

0

0

64950

25000

32366

0

0

0

57466

0

0

300

300

0

600

22296

6000

0

0

0

53296

30000

10000

0

0

0

110000
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Рівненської області
Капітальний ремонт покрівлі блоку
початкових класів
Володимирецького закладу
загальної середньої освіти І-ІІІ
ступенів №1 Володимирецької
селищної ради за адресою: вул.
Поштова, 17 смт. Володимирець
Вараського району Рівненської
області
Капітальний ремонт (утеплення
фасадів) Володимирецького
закладу дошкільної освіти
комбінованого типу «Казка» на вул.
Пилипа Орлика,1 в смт.
Володимирець Рівненської області
Будівництво спортивного залу із
збірних металевих конструкцій,
вул. Київська, 47б, смт
Володимирець Володимирецької
територіальної громади Вараського
району Рівненської області
Реконструкція приймального
відділення лікувального корпусу
комунального некомерційного
підприємства «Володимирецька
багатопрофільна лікарня» по
вул. Грушевського, 39, смт
Володимирець Рівненської області
Розробка та реалізація цільової
програми «Громадський бюджет
Володимирецької селищної
територіальної громади на 20222027 роки»
Впровадження конкурсу «Локальні
громадські ініціативи
Володимирецької селищної
територіальної громади»
Будівництво системи
відеоспостереження вулиць селища
Володимирець. Інформаційнотелекомунікаційна автоматизована
система «Безпечне місто»
Капітальний ремонт
протирадіаційного укриття №
64371 на вул. Миру, 4 в смт
Володимирець Рівненської області

0

1356

0

0

0

0

1356

0

3218

0

0

0

0

3218

0

14000

10000

1000
0

0

0

34000

3810

7550

4000

0

0

0

15360

100

200

300

500

500

700

2300

200

500

500

700

700

700

3300

5000

3000

0

0

0

0

8000

0

5000

2017

2000

0

0

9017
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Капітальний ремонт
протирадіаційного укриття №
64263 на вул. Горького, 2 в смт
Володимирець Рівненської області

2127

2000

2000

0

0

0

6127

ВСЬОГО:

13684
1

302219

218983

1350
0

1500

1400

674443

Припущення та ризики
Загальні припущення, що мають значення для реалізації стратегії,
полягають в успішності задекларованих 2014-2015рр. Урядом України реформ,
а також ефективності реагування на зовнішні виклики, пов‘язані з військовим
конфліктом. Наступними важливими припущеннями успішності реалізації цієї
Програми є доступність та прозорість фінансових ресурсів Державного фонду
регіонального розвитку, а також доступність іншого передбаченого
конкретними проектами фінансування для їх впровадження.
Реалізація у Володимирецькій громаді міжнародних проектів з підтримки
практики сталого місцевого розвитку сприятиме досягненню позитивних
результатів.
Наявність коштів та знань з питань проектного менеджменту, відповідних
технічних знань, є важливими загальними припущеннями для успішної
реалізації стратегії. Можливості реалізації програми є ускладненими, оскільки
Володимирецька селищна територіальна громада раніше не працювала у
режимі довгострокового планування та виконання запланованого. Варто
провести значну інформаційну роботу серед місцевих політичних та бізнесових
еліт для належної підтримки стратегічних ініціатив та впровадження проектів.
До реалізації стратегії повинні бути залучені громадські організації,
програми міжнародної технічної допомоги, державні установи, приватні
інвестори зі своїми знаннями, людськими, інформаційними, матеріальними та
фінансовими ресурсами.
Деякі проекти з плану реалізації Стратегії можуть бути більш
ефективними при застосуванні конкурсних механізмів – доступ до суспільних
благ повинен бути забезпечений за прозорими правилами, передусім для тих
сіл, які демонструватимуть більш активну участь мешканців (наприклад,
вносять своє співфінансування, безоплатну працю на користь громади,
забезпечення утримання об’єктів інфраструктури тощо).
Підвищення спроможності місцевого населення та установ і їх готовність
взяти участь та надати підтримку у реалізації програми є наступним важливим
припущенням, що допомагає максимально використати сільськогосподарський,
туристичний і підприємницький потенціал всіх територій громади. Участь
фермерів, сільськогосподарських підприємств та інших суб’єктів розвитку села
є особливо важливою для успіху ініціатив зі створення сільськогосподарських
кооперативів.
Основні ризики, пов’язані зі здійсненням програми включають:
48

ПРОЄКТ
Стратегічний план розвитку Володимирецької селищної територіальної громади до 2027 року

 Зниження інвестиційного рейтингу країни і регіону.
 Нехтування сільськими територіями на користь селища – низький рівень
інвестицій, старіння населення, демографічний спад, міграція.
 Нераціональне використання природних ресурсів, передусім – у
аграрному секторі.
 Неможливість встановлення необхідних партнерських відносин та
отримання критичної маси зацікавлених сторін в населених пунктах,
готових підтримати реалізацію конкретних проектів та стратегії в цілому.
 Відсутність місцевих знань та управлінської спроможності для реалізації
проектів і відсутність успіхів у мобілізації необхідних ресурсів (коштів).
 Невчасне
вирішення
соціальних,
освітніх,
інфраструктурних,
екологічних та інших проблем сільського населення.







Рекомендації
Успіх реалізації та сталості результатів кожного проекту базується на
розумному врахуванні інтересів громади і приватних інтересів. Тому, де
це можливо, необхідне поєднання фінансування з бюджету громади і
приватних коштів на додаток до підтримки з держбюджету та програм
МТД.
Участь проектів міжнародної технічної допомоги (зокрема, ЄС, США),
має важливе значення для надання фінансових ресурсів та технічної
допомоги, забезпечення управлінського потенціалу і технічних навичок
для реалізації стратегії.
Досвід інших регіонів і країн може прискорити реалізацію проектів і
сприяти отриманню максимальної віддачі.
Відповідно до передбачених стратегією цілей, окремі завдання та ідеї
проектів можуть бути додані, або змінені в наступні роки під час
процедур моніторингу та актуалізації стратегії.
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7. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ, МОНІТОРИНГУ ТА ОНОВЛЕННЯ
СТРАТЕГІЇ
Реалізація завдань стратегії передбачає виконання одночасно багатьох
завдань різними структурами виконкому міської ради за участі багатьох
партнерів, що ставить перед керівництвом громади питання раціонального
управління цим доволі складним процесом.
Система управління стратегією має два рівні: політичний та технічний.
Політичний рівень забезпечує особисто селищний голова, виконком та
селищна рада. На цьому рівні заслуховуються та затверджуються звіти
Комітету з управління впровадженням стратегії, пропозиції щодо внесення змін
(оновлення) стратегії. Рада громади приймає рішення щодо внесення змін до
Стратегії на підставі пропозицій селищного голови.
Технічний рівень управління і моніторингу виконує Комітет з управління
впровадженням стратегії, який:

забезпечує виконання завдань стратегії згідно затвердженого плану,

здійснює моніторинг соціально-економічного стану громади за
визначеними показниками,

аналізує
співвідношення
основних
соціально-економічних
показників громади та зовнішнього середовища (області, країни, світу тощо),

вивчає основні політичні, економічні, фінансові, соціальні, наукові,
технологічні і т.д. тенденції, визначає їх впливи на громаду,

формує пропозиції стратегічних сценаріїв в нових політичних,
соціально-економічних умовах зовнішнього середовища,

аналізує соціально-економічні тенденції найближчих конкурентів у
порівнянні з показниками громади, аналізує загрози, які надходять від
конкурентів,

формує пропозиції змін до цілей і завдань, які необхідно вносити до
стратегії як відповідь на виявлені нові загрози і можливості.
Управління процесом реалізації Стратегії
Управління процесом реалізації стратегії розвитку Володимирецької
селищної територіальної громади проводиться за принципами єдності
управління, персональної відповідальності, прозорості та поточної координації
дій. Адміністрування процесу реалізації стратегічного плану здійснюється
виконавчим комітетом та відповідними структурними підрозділами селищної
ради.
З метою координації дій розпорядженням селищного голови створюється
постійно діючий Комітет з управління впровадженням стратегічного плану
(далі – КУВ). До складу КУВ входять відповідальні за виконання завдань
стратегічного плану. Очолює КУВ селищний голова. Повний склад КУВ та
персональна відповідальність за реалізацію завдань стратегічного плану
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визначається розпорядженням селищного голови. КУВ збирається не рідше
одну разу на квартал та виконує наступні функції:

організовує взаємодію підрозділів виконавчих органів селищної
ради, органів державної влади, підприємств та установ громади в процесі
реалізації стратегічного плану, загальноміських програм та проектів.

здійснює підготовку щорічних звітів про стан реалізації
стратегічного плану, надає їхселищному голові та презентує їх на останньому в
році черговому пленарному засіданні селищної ради. Повний текст звіту
підлягає обов’язковому розміщенню в мережі Інтернет.

здійснює підготовку квартальних звітів про стан реалізації
стратегічного плану, надає їх селищному голові та презентує на засіданні
міськвиконкому.
Пропозиції щодо зміни основного тексту стратегічного плану
формуються фінансово-економічним відділом, обговорюються на чергових та
позачергових нарадах КУВ і виносяться на розгляд сесії Володимирецької
селищної ради один раз на рік (по необхідності, двічі на рік).
Процедура моніторингу Стратегії
Головний сенс моніторингу полягає у виконанні двох взаємопов’язаних
функцій – спостереження (відстеження) та попередження. Відстеження
проводиться з метою виявлення відповідності наявного стану речей бажаному
результату, а спостереження – з метою попередження небажаних наслідків.
Моніторинг стратегічного плану розвитку Володимирецької селищної
територіальної громади включає три рівні:
1) Моніторинг зовнішнього середовища розвитку громади. Базується на
аналізі основних показників, що характеризують ситуацію в державі в цілому
та Рівненській області, які є стратегічно важливими для міської громади.
Підсумки підводяться один раз на рік та доводяться як частина зведеного
аналітичного моніторингового звіту.
2) Моніторинг процесу реалізації стратегії відповідно до наступних
показників:

Обсяги фактичних доходів місцевого бюджету на душу населення;

Обсяги фактичних видатків місцевого бюджету на душу населення

Середня місячна заробітна плата;

Обсяг інвестицій в основний капітал.

Загальний обсяг експорту;

Обсяг прямих іноземних інвестицій в громаду.

Чисельність населення, зайнятого у всіх сферах економіки;

Кількість зареєстрованих безробітних;

Частка довжини автошляхів з пошкодженим покриттям до загальної
довжини автошляхів;

Середній бал за результатами ЗНО в школах громади;
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Кількість захворювань на хвороби системи кровообігу на 1000
населення.
Звіт про виконання цієї частини моніторингу готується щорічно, як
частина зведеного аналітичного моніторингового звіту.
3) Моніторинг виконання проектів місцевого розвитку, що складають
План реалізації стратегії. Оцінюється стан виконання кожного проекту та
ступінь досягнення результатів, передбачених технічним завданням на проект.
Щоквартально (10 березня, 10 червня, 10 вересня і 10 грудня) відділ економіки,
інвестицій, житлово-комунального господарства направляє відповідальним за
моніторинг виконання стратегічного плану нагадування про необхідність
надати квартальний моніторинговий звіт. До 15 числа зазначених місяців
спеціалісти відділу економіки, інвестицій, житлово-комунального господарства
повинні одержати моніторингові звіти.
На підставі результатів моніторингу, один раз на рік фінансовий відділ
виносить на чергове засідання Комітету з управління впровадженням стратегії
проміжний аналіз фінансових потреб, зведений по всіх стратегічних цілях.
Затверджений Комітетом з управління впровадженням стратегії аналіз
фінансових потреб надається до депутатських комісій для врахування під час
розробки проекту бюджету на наступний рік.
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8. КАТАЛОГ ТЕХНІЧНИХ ЗАВДАНЬ НА ПРОЕКТИ МІСЦЕВОГО
РОЗВИТКУ
Технічні завдання на проекти місцевого розвитку Стратегічної
програми 1. «Розвиток економічного потенціалу»
Технічні завдання на проекти місцевого розвитку напряму
1.1. Створення інвестиційних пропозицій для бізнесу
Завдання Стратегії, якому
відповідає проект:
Назва проекту:

Цілі проекту:

1.1.1. Розвиток інфраструктури підтримки бізнесу
Створення бізнес-хабу для організаційної підтримки
малого бізнесу
∙
Забезпечення підприємців-початківців, самозайнятих осіб, а
також тих, хто лише збирається відкрити власну справу,
багатофункціональним просторем для індивідуальної
роботи
∙
Підтримка та розвиток місцевого бізнесу
∙
Налагодження ефективної системи комунікації між
бізнесовим сектором громади та місцевою владою

Територія на яку проект
Володимирецька селищна ТГ
матиме вплив:
Орієнтовна
кількість 500 осіб, які здійснюють чи планують здійснювати
господарську діяльність на території Володимирецької ТГ
отримувачів вигод
Швидка зміна ринкової коньюктури та правових аспектів
ведення бізнесу негативно впливає на прояв підприємницької
ініціативи серед молодого населення громади.
Створення бізнес-хабу дозволить підприємцям забезпечити
реалізацію першочергових етапів організації власної справи.
В ході реалізації проекту будуть створені комфортні умови
Стислий опис проекту:
роботи (меблі, офісна техніка), що в сумі з комплексними
послугами для бізнесу (можливість оренди зали для проведення
зустрічей, семінарів, а також офісних приміщень) забезпечать
сприятливе середовище для розвитку власної справи.
Створено комфортні умови для роботи та комунікації
Проведено ряд навчальних заходів для представників
бізнесу.
∙
Здано в оренду офісні приміщення в будівлях комунальної
власності, котрі довгий час не функціонували
Проектом передбачається:
∙
Внутрішні ремонтні роботи приміщень
∙
Облаштування фасаду будівлі
∙
Закупівля та встановлення меблів та офісної техніки
∙
Залучення фахівців в сфері ведення бізнесу,
оподаткування, менеджменту та ін. для проведення
консультацій та навчань
2022 – 2025 роки:
∙
∙

Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
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Орієнтовна
вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:
Ключові
учасники
проекту:

2022

2023

2024

2025

2026

2027

0
30
45
0
0
Місцевий бюджет, програми та проекти міжнародної технічної
допомоги

потенційні
Володимирецька селищна рада; підрядні організації.
реалізації

Інше:
Завдання Стратегії, якому
відповідає проект:
Назва проекту:

Цілі проекту:

1.1.1. Розвиток інфраструктури підтримки бізнесу
Розробки Комплексного плану просторового розвитку
території Володимирецької селищної ТГ
∙
Прогнозування розвитку території громади;
∙
Забезпечення узгодженого прийняття рішень щодо
цілісного (комплексного) просторового розвитку населених
пунктів громади як єдиної системи розселення і території за
їх межами;
∙
Визначення планувальної організацію, функціонального
призначення території, основних принципи і напрямів
формування єдиної системи громадського обслуговування
населення, дорожньої мережі, інженерно-транспортної
інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою,
цивільного захисту території та населення від небезпечних
природних і техногенних процесів, охорони земель та інших
компонентів навколишнього природного середовища,
формування екомережі, охорони і збереження культурної
спадщини та традиційного характеру середовища населених
пунктів, а також послідовності реалізації рішень, у тому
числі етапності освоєння території

Територія, на яку проект
Володимирецька селищна ТГ
матиме вплив:
Орієнтовна
кількість
26326 осіб - мешканці Володимирецької ТГ
отримувачів вигод
У процесі об’єднання громади відбулася зміна меж
Володимирецької селищної ради. Для забезпечення сталого
розвитку новоутвореної територіальної громади необхідно
розробити одночасну містобудівну документацію на
Стислий опис проекту:
місцевому рівні та документацію із землеустрою - як
інструмент комплексного управління у галузі використання
земель громади, встановлення їх призначення, зонування
території та визначення напрямів її збалансованого розвитку
∙ Затверджені текстові та графічні матеріали Комплексного
плану просторового розвитку території Володимирецької
Очікувані результати:
селищної територіальної громади
Проектом передбачається:
Ключові заходи проекту:
∙
Визначення розробника комплексного плану;
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∙

∙
∙

∙

∙

∙
∙

∙

∙
∙

∙

∙

Складання та затвердження проекту завдання на
розроблення
комплексного
плану
просторового
розвитку території
Проведення підготовчих робіт, збір додаткових
вихідних даних.
Створення цифрової картографічної основи для
розроблення комплексного плану (за окремим технічним
завданням).
Аналіз та узагальнення вихідних даних, характеристика
сучасного стану використання територій, формування
плану
існуючого
використання
території
Володимирецької селищної територіальної громади,
виконання комплексної оцінки території громади,
розроблення прогнозу перспективного соціальноекономічного розвитку громади.
Врахування державних та регіональних інтересів,
інтересів суміжних територіальних громад, проектних
рішень чинної містобудівної документації, в тому числі
визначення проєктних рішень, що передбачається не
враховувати, врахування положень та рішень документів
державного планування територіальної громади та/або
підготовка пропозицій щодо внесення змін до
відповідних документів територіальної громади,
врахування або обґрунтування відхилення пропозицій
до розроблення документації, наданих фізичними та
юридичними особами
Розроблення проєктних рішень комплексного плану
Володимирецької селищної територіальної громади.
Виконання
розділу
«Інженерно-технічні
заходи
цивільного захисту» (виконується за окремим
завданням).
Розроблення ландшафтного плану у складі таких робіт:
визначення
стану
компонентів
довкілля
і
природоохоронних
територій,
особливостей
природокористування, відповідних конфліктів та
ризиків, а також цілей та заходів з розвитку і збереження
компонентів довкілля.
Розроблення планувальних рішень генеральних планів
населених пунктів.
Розроблення планувальних рішень детальних планів, на
яких планується розміщення об’єктів соціальної
інфраструктури та інших об’єктів, визначених
замовником (у тому числі формування земельних
ділянок).
Виконання
розділу
«Охорона
навколишнього
природного середовища», що є звітом про стратегічну
екологічну оцінку.
Підготовка матеріалів для проходження громадських
слухань з розгляду проєкту документації, засідання
архітектурно-містобудівної
ради,
процедури
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стратегічної екологічної оцінки.
Формування відомостей для внесення до ДЗК та МБК,
оформлення пояснювальних записок та графічних
матеріалів, передача документації замовнику.
∙
Доопрацювання проєкту документації за результатами
погодження
із
Замовником,
за
результатами
проходження
процедури
СЕО,
громадського
обговорення та розгляду проєкту комплексного плану
архітектурномістобудівною радою.
2022 – 2025 роки:
∙

Період здійснення:
Орієнтовна
вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:
Ключові
учасники
проекту:

2021

2022

2023

2024

2025

Разом

9000
1000
2000
3000
3000
Місцевий, обласний, державний бюджети, програми та проекти
міжнародної технічної допомоги

потенційні
Володимирецька селищна рада; підрядні організації/установи.
реалізації

Інше:

Завдання Стратегії, якому
відповідає проект:
Назва проекту:

Цілі проекту:

1.1.2. Інформаційна підтримка інвестиційної привабливості
громади
Розробка інвестиційного паспорта громади
∙
Формування
позитивного
економічного
іміджу
Володимирецької селищної територіальної громади та
підвищення інвестиційної активності локального бізнесу
∙
Інформування про інвестиційні пріоритети та можливості
Володимирецької селищної територіальної громади
∙
Повна інвентаризація земельних ділянок для здійснення
інвестування.
∙
Оформлення інформації про приватні та комунальні об'єкти,
які можуть виступити в ролі інвестиційної промисловості.

Територія, на яку проект
Володимирецька селищна ТГ
матиме вплив:
Орієнтовна
кількість
26326 осіб - мешканці Володимирецької ТГ
отримувачів вигод
Інвестиційний
паспорт
є
ключовим
маркетинговим
інструментом, завданням якого є формування позитивного
іміджу громади в очах потенційних інвесторів і максимально
ефективного інформування їх про інвестиційні можливості.
Наявність інвестиційного паспорту в електронному та
друкованому вигляді дозволяє використовувати його для
Стислий опис проекту:
розсилки з інвестиційними пропозиціями потенційним
інвесторам, в торгово-економічні місії, посольства та
консалтингові компанії. Також його можна включати у якості
додатку
при
обробці
інвестиційних
запитів
та
розповсюджувати під час візитів делегацій потенційних
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інвесторів в громаду.

Створення
та
формування
фінального
дизайну
інвестиційного паспорту
∙ Виготовлення інвестиційного паспорта в електронному та
паперовому варіанті, за попереднім аналізом ресурсного
потенціалу та конкурентних переваг громади.
Проектом передбачається:
∙
Визначення розробника інвестиційного паспорту.
∙
Складання та затвердження проекту завдання на
розроблення інвестиційного паспорту.
∙
Розробка структури інвестиційного паспорту.
∙
Збір статистичної інформації, визначення конкурентних
переваг та можливих об’єктів для інвестування.
∙
Здійснення детального дослідження об’єктів для
інвестування, розробка концепцій інвестиційних
проектів.
∙
Розробка дизайн-макету і виконання верстки документу,
переклад на іноземні мови.
2022 – 2025 роки:
∙

Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна
вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:
Ключові
учасники
проекту:

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Разом

75
0
30
45
0
0
Місцевий, обласний, державний бюджети, програми та проекти
міжнародної технічної допомоги

потенційні
Володимирецька селищна рада; підрядні організації/установи.
реалізації

Інше:

Завдання Стратегії, якому
відповідає проект:
Назва проекту:

Цілі проекту:

1.1.2. Інформаційна підтримка інвестиційної привабливості
громади
Розробка бренд-буку громади
∙
Зростання рівня впізнаваності громади у зовнішньому
середовищі.
∙
Створення унікального образу території у свідомості її
мешканців.
∙
Формування лояльності мешканців до громади та
підвищення соціальної згуртованості населення.
∙
Можливість розвитку мікропідприємств, що не мають
власного розробленого бренду, за рахунок використання
бренду громади.
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∙
∙

∙
∙

Підвищення помітності товарів місцевих виробників за
рахунок зростання впізнаваності громади.
Створення єдиного стилю презентації громади та/або
окремих напрямків його розвитку, відповідно цілісне
бачення громади внутрішніми та зовнішніми цільовими
аудиторіями.
Збільшення кількості туристів.
Популяризація політичних рішень і програм серед громади,
отримання прихильності населення.

Територія, на яку проект
Володимирецька селищна ТГ
матиме вплив:
Орієнтовна
кількість Більше 26326 осіб - мешканці Володимирецької ТГ, інвестори,
підприємці, партнери, туристи.
отримувачів вигод
В умовах сучасного світу нарівні з персональними й
корпоративними брендами колосального значення віднедавна
набуло поняття «бренд території». Основа концепції бренду –
це поєднання 4 напрямків, які розвиваються у громаді:
Стислий опис проекту:
створення громади для людей, створення туристичної
привабливості території, відкритість до партнерства та
підтримка місцевих бізнесів.
∙ Створення бренду громади, який відображає візію
сталого розвитку Володимирецької ТГ.
∙ Створення нового креативного сайту Володимирецької
ТГ і сторінки в соціальних мережах.
Очікувані результати:
∙ Створення
логотипу,
девізу
та
брендбуку
Володимирецької ТГ;
∙ Розробка рекламної продукції з логотипом.
Проектом передбачається:
∙
Визначення розробника бренд-буку громади.
∙
Складання та затвердження проекту завдання на
розроблення бренд-буку громади.
∙
Збір інформації, проведення робочих зустрічей та
воркшопів.
∙
Сформування розуміння громади, її перспектив та
Ключові заходи проекту:
унікальності, яку можна робити основою побудови
бренду.
∙
Формування концепту маркетингового розвитку,
позиціонування громади.
∙
Узгодження позиціонування та концепції бренду.
∙
Розроблення візуального образу, варіантів для
обговорення.
Період здійснення:
2022 – 2025 роки:
Орієнтовна
вартість
2021
2022
2023
2024
2025
Разом
проекту, тис. грн.
90
0
20
20
20
30
Місцевий, обласний, державний бюджети, програми та проекти
Джерела фінансування:
міжнародної технічної допомоги
Ключові
потенційні Володимирецька селищна рада; підрядні організації/установи.
учасники
реалізації
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проекту:
Інше:

Технічні завдання на проекти місцевого розвитку напряму 1.2. Створення
умов для розвитку с/г виробництва та переробки
Завдання Стратегії, якому
відповідає проект:
Назва проекту:

Цілі проекту:

1.2.1. Сприяння розвитку кооперації
Створення аграрного бізнес-інкубатора
∙
Активізація підприємницької діяльності у сфері
аграрного виробництва та переробки.
∙
Збільшення кількості суб’єктів підприємницької
діяльності у сфері агро-виробництва та переробки
продукції
∙
Створення нових робочих місць у сільському
господарстві та переробці продукції.
∙
Використання сучасних технологій вирощування
органічної ягоди
∙
Застосування збалансованиз кормів у тваринництві
∙
∙
∙

Просування сільськогосподарської продукції на ринки
збуту.
Популяризація
виробленої
продкукції
сільськогосподарськими виробниками у громаді
Створення
сільськогосподарських
обслуговуючих
кооперативів

Територія, на яку проект
Володимирецька селищна ТГ
матиме вплив:
Орієнтовна
кількість 2000 - мешканці Володимирецької ТГ, підприємці, науковціпрактики.
отримувачів вигод
Проект передбачає активізацію мешканців громади для
створення нових робочих місць, сталого зростання території.
Створений аграрний бізнес інкубатор буде пропагувати
вирощування органічної продукції, попит на яку стрімко
зростає. Проведення семінарів, тренінгів, навчальних
Стислий опис проекту:
екскурсій, круглих столів, консультування приватних
підприємців,
допомога
новоствореному
кооперативу
обладнанням допоможе на практиці переконатись в
ефективності
запропонованих
технологій
аграрного
виробництва.
∙
Створення аграрного бізнес інкубатора, обладнаного
камерою для зберігання ягід, технікою для обробітку
грунту,
розсадником
для
вирощування
ягоди,
обладнанням для приготування кормів для тварин,
клітками для кролів;
Очікувані результати:
∙
Створення сільськогосподарського обслуговуючого
кооперативу, який буде займатись вирощуванням ягоди
та доглядом за кролями;
∙
200 учасників семінарів тренінгів отримають знання
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∙

∙

щодо створення та роботи кооперативів, вирощування,
догляду та зберігання органічної аграрної продукції та її
продажу;
40 приватних підприємців отримають додаткову
інформацію щодо сучасних технологій ведення
аграрного бізнесу
80 учасників навчальних екскурсій матимуть змогу
побачити як працюють інтенсивні технології у реальних
кооперативах.

Створення та функціонування команди проекту.
Проведення презентаційної та заключної конференції з
приводу впровадження проекту.
∙
Проведення 2 навчальних семінарів тренінгів щодо
впровадження
нових
технологій
у
сільськогосподарському виробництві та переробці
продукції.
∙
Розробка та друк 2 брошур про використання нових
технологій у аграрному виробництві.
∙
Проведення 10 навчальних семінарів тренінгів щодо
організації роботи кооперативів, новітніх технологій
вирощування органічних ягід та відгодівлі тварин.
∙
Проведення 6 навчальних екскурсій для вивчення
роботи кооперативів в Україні.
∙
Проведення навчальної екскурсії у Білорусь для
вивчення досвіду роботи підприємства «Журавлина
Полісся» щодо промислового вирощування журавлини.
∙
Розробка та друк посібника «Кооперація як інструмент
сільського розвитку»
∙
Закупівля техніки і обладнання для обробітку грунту.
∙
Закупівля розсади для посадки ягоди.
∙
Посадка 5 га ягідних планацій
∙
Будівництво камери для заморозки та зберігання ягоди.
∙
Закупівля лінії гранулювання кормів потужністю 10001500кг/год.
∙
. Закупівля 16 кліток для кролів та 96 кролів.
∙
Створення веб сайту агробізнес інкубатора.
∙
Висвітлення у ЗМІ ходу реалізації проекту ( 2
телепередачі, 6 публікацій).
2022 – 2025 роки:
∙
∙

Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна
вартість
проекту, тис. грн.

2021

2022

2023

2024

2025

Разом

18600
0
4000
4000
4700
5900
Місцевий бюджет, програми та проекти міжнародної технічної
Джерела фінансування:
допомоги
селищна
рада,
Рівненський
центр
Ключові
потенційні Володимирецька
учасники
реалізації маркетингових досліджень, підприємці.
проекту:
Інше:
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Завдання Стратегії, якому
відповідає проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:

1.2.1. Сприяння розвитку кооперації
Проведення
циклу
навчальних
семінарів
для
індивідуальних сільськогосподарських виробників
∙ Підвищення освітнього рівня сільськогосподарських
виробників
∙ Розвиток малого підприємництва у сільській місцевості

Територія, на яку проект
Володимирецька селищна ТГ
матиме вплив:
Орієнтовна
кількість 500 - мешканці Володимирецької ТГ, підприємці, науковціпрактики.
отримувачів вигод

Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Період здійснення:

В складі громади переважну чисельність становить сільське
населення. Для забезпечення стабільного , рівномірного
розвитку усіх територій громади є необхідність визначення
економічної спеціалізації цих територій. Беручи до уваги
низький рівень родючості грунтів є гостра необхідність
розробки
ефективних технологій
ведення сільського
господарства, адаптованих під природно-кліматичні умови
регіону. Зокрема, визначення переліку культур, котрі мають
найкращу продуктивність. Для збільшення економічної
активності населення громади потрібно проводити семінари та
тренінги з відповідною тематикою: 1) ягідництво та
овочівництво на Поліссі, 2) вирощування та переробка льону та
коноплі, 3) молочне та м’ясне скотарство, 4) сучасні технології
вирощування кролів. Варто зосередити увагу також на збуті
продукції, тому в курс лекцій потрібно ввести тематику
кооперації: вивчення досвіду успішно діючих кооперативів
України; сприяння об’єднанню с/г виробників у кооперативи,
об’єднання з метою відстоювання своїх прав, формування цін
на продукцію, розвиток економічних кластерів, в т.ч.
сільськогосподарських.
∙
Підвищення зацікавленості населення до впровадження
ефективних методів ведення сільського господарства
∙
Зростання економічної активності населення
∙
Розроблення методики навчання с/г виробників
∙
Створення бази для переробки сільськогосподарської
продукції
∙
Інформування населення про тематику, місце та час
проведення тренінгів та семінарів
∙
Розробка навчальних програм
∙
Проведення навчальних семінарів та тренінгів,
індивідуальних консультацій
∙
Популяризація прикладу успішного ведення власного
господарства
2022 – 2025 роки:
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Орієнтовна
вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:
Ключові
учасники
проекту:

2021

2022

2023

2024

2025

Разом

95
0
20
20
25
30
Місцевий бюджет, програми та проекти міжнародної технічної
допомоги

потенційні
Володимирецька
реалізації
організації

селищна

рада,

причетні

установи

та

Інше:

Завдання Стратегії, якому
відповідає проект:
Назва проекту:

Цілі проекту:

1.2.2. Допомога у розвитку місцевих ремесел
Запровадження
фестивалю
від
майстрів
Володимиреччини: ковалів, столярів, лозоплетів, ювелірів,
вишивальниць і рукодільниць «Ремесла бурштинового
краю»
∙ Популяризація автентичних технік та самобутності
промислів та ремесел Поліського краю
∙ Формування унікальної ідентичності громади
∙ Естетичне та духовне виховання дітей та юнацтва,
підтримка обдарованої молоді
∙ Відродження та розвиток традиційних народних ремесел
на території громади

Територія, на яку проект
Володимирецька селищна ТГ, сусідні громади
матиме вплив:
Орієнтовна
кількість Більше 20000 - мешканці Володимирецької ТГ, майстриремісники, гості громади.
отримувачів вигод

Стислий опис проекту:

Очікувані результати:
Ключові заходи проекту:

Народні ремесла є невід’ємною частиною культури та побуту
традиційного українського суспільства. З одного боку вони
пов’язані із господарством та освоєнням природних ресурсів, а
з іншого – є частиною духовної культури народу, оскільки
відображають творчість та знання народу. Проектом
передбачено об’єднання всіх місцевих майстрів ремесел в
одному просторі, який організовуватиметься у формі
фестивалю-ярмарки.
Демонстрація
унікальних
виробів
дозволить майстрам популяризувати свій продукт, обмінятися
досвідом. Розвиток ремісничого сектору в економіці громади
може стати одним з найвагоміших. Проведення майстер-класі
несе також соціально-культурну місію. Такі заходи дають
можливості долучитися молодим поколінням до народної
прикладної творчості.
∙
Формування традиції проведення фестивалю «Ремесла
бурштинового краю»
∙
Розвиток ремісничого сектору в економіці громади
∙
Покращання іміджу громади та приваблення туристів
∙
Проведення
фестивалю-ярмарки
«Ремесла
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бурштинового краю» на території смт Володимирець
Проведення майстер-класів
Розробка каталогу ремесел краю
Проведення концерту сучасної етномузики
2022 – 2025 роки:
∙
∙
∙

Період здійснення:
Орієнтовна
вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:
Ключові
учасники
проекту:

2021

2022

2023

2024

2025

Разом

650
0
100
150
200
200
Місцевий бюджет, програми та проекти міжнародної технічної
допомоги

потенційні
Володимирецька
реалізації
організації

селищна

рада,

причетні

установи

та

Інше:

Технічні завдання на проекти місцевого розвитку напряму 1.3. Розвиток
рекреаційних зон та туризму
Завдання Стратегії, якому
відповідає проект:
Назва проекту:

Цілі проекту:

1.3.1. Розвиток туристичної інфраструктури
Створення рекреаційного простору для проведення
пленеру «Мистецька алея палацу Красицьких»
∙
Створення рекреаційного простору на базі палацопаркового комплексу «Палац Красицьких»
∙
Проведення літніх художніх пленерів, виставок
∙
Популяризація творчості серед підлітків та дорослих
∙
Вплив на формування естетичних смаків мешканців
∙
Створення колекції мистецьких творів за тематикою
«Спадок Красицьких»
∙
Широке висвітлення проблеми необхідності реконструкції
будівлі палацу Красицьких

Територія, на яку проект
Володимирецька селищна ТГ
матиме вплив:
Орієнтовна
кількість
Більше 20000 - мешканці Володимирецької ТГ, митці, туристи.
отримувачів вигод
Тематичні рекреаційні простори
набувають
широкої
популярності в усьому світі. В процесі формування профілю
громади варто зосередити увагу на його культурній складовій.
Поєднання суспільного запиту на організацію місць проведення
дозвілля та впровадження практики організації культурномистецьких заходів типу пленерів, художніх виставок,
Стислий опис проекту:
флешмобів дозволить створити необхідну платформу для
активізації участі мешканців в культурно-громадському житті
громади. Потреба молоді в самоідентифікації, самовираженні
наразі не забезпечується наявністю певних локацій, просторів
на території громади, тому ці процеси мають деструктивне
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Очікувані результати:

спрямування, що виявляється в порушенні громадського
спокою, вживанні алкоголю, вандалізму і т.п.
До створення проекту рекреаційної зони та організації заходів
планується
залучати
активну молодь,
представників
мистецьких кіл, авторитетних жителів громади, громадських
діячів. Ще одним важливим аспектом цього проекту є
привернення уваги до самого палацу Красицьких, який на
сьогоднішній день знаходиться в поганому стані і існує реальна
загроза його цілковитої руйнації. Через засоби масової
інформації планується оприлюднення даної проблеми в
якомога більшому масштабі.
∙
Діючий простір для проведення культурно-мистецьких
заходів
∙
Проведення щорічних пленерів та виставок
∙
∙
∙

Ключові заходи проекту:
∙

Організація культурно-рекреаційної зони на території
парку біля палацу Красицьких
Запровадження щорічних літніх художніх пленерів
Проведення художніх та фотовиставок
Проведення кінопоказів під відкритим небом

Період здійснення:
2022 – 2025 роки:
Орієнтовна
вартість
2021
2022
2023
2024
2025
Разом
проекту, тис. грн.
1050
0
200
250
300
300
Місцевий бюджет, програми та проекти міжнародної технічної
Джерела фінансування:
допомоги
Ключові
потенційні
Володимирецька селищна рада, причетні установи та
учасники
реалізації
організації, представники мистецької сфери
проекту:
Інше:

Завдання Стратегії, якому
відповідає проект:
Назва проекту:

Цілі проекту:

1.3.1. Розвиток туристичної інфраструктури
Створення паркової зони зі скейт-парком на території смт
Володимирець
∙
Створення зеленої відпочинкової зони на території
пустиря
∙
Забезпечення мешканців, особливо молоді, зоною для
активного відпочинку
∙
Зростання рівня комунікації мешканців

Територія, на яку проект
Володимирецька селищна ТГ
матиме вплив:
Орієнтовна
кількість
Більше 9000- мешканці Володимирецької ТГ, митці, туристи.
отримувачів вигод
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Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Територія, на якій планується створити паркову зону, є є
пустирем. З однієї сторони території активно забудовується
житловий мікрорайон селища , а з іншого розташовані
багатоповерхівки. Постало питання забезпечення жителів
прилеглих територій зоною для від проведення дозвілля як
дорослих, так і дітей та молоді. Тому доречним є створення
парку з будівництвом скейт-парку та дитячого майданчику.
Екстремальні види спорту зараз дуже популярні серед молоді.
Нажаль, в громаді відсутні скейт-парки та інфраструктура для
катання, немає жодної можливості для тренувань. У сучасному
багатофункціональному скейт-парку під відкритим небом
будуть розвиватись: скейтборд, стрітборд, агресів верт, агресів
стріт, велосипеди ВМХ, самокат, велосипеди МТВ. Молодь
буде мати місце для спілкування, активного відпочинку.
Правильний скейт-парк дозволить організувати вільний час для
великої кількості жителів, особливо, підлітків.
Розвиток субкультур в громаді та екстремальних видів спорту,
що необхідно для розвитку сучасної молоді нашої громади для
підтримки активного і здорового способу життя. Скейтбординг
та BMX додали в Олімпійську програму, отже будівництво
скейт парку може стати стартом для тренування майбутніх
олімпійських чемпіонів.
∙
Упорядкована зелена паркова зона з місцями відпочинку
та доріжками
∙
Багаторівневий скейт-парк
∙
Багатофункціональний дитячий майданчик із безпечним
гумовим покриттям
∙
∙

Ключові заходи проекту:

∙
∙
∙
∙
∙

Розробка ландшафтного дизайну та плану території
парку
Презентація моделі парку на сайті громади та
соцмережах
Облаштування гравієвих доріжок та висадка дерев
Облаштування місць відпочинку, встановлення лавочок
Встановлення скейт-парку
Будівництво дитячого майданчика з гумовим покриттям
Влаштування та освітлення алей парку та місць для
відпочинку

Період здійснення:
2021 – 2024 роки:
Орієнтовна
вартість
2021
2022
2023
2024
2025
Разом
проекту, тис. грн.
2500
300
500
700
1000
0
Місцевий бюджет, програми та проекти міжнародної технічної
Джерела фінансування:
допомоги
Ключові
потенційні
Володимирецька селищна рада, причетні установи та
учасники
реалізації
організації, підприємці
проекту:
Інше:
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Завдання Стратегії, якому
відповідає проект:
Назва проекту:

Цілі проекту:

1.3.2. Розробка нових туристичних маршрутів
«QuestMe» - інтерактивна мапа туристичних і квестових
маршрутів на теренах громади
∙
Доступний для широкого кола користувачів ресурс для
пошуку необхідної туристичної інформації
∙
Розвиток туристично-рекреаційної сфери громади
∙
Розширення туристичної інфраструктури
∙
Забезпечення безпеки туристів на маршрутах за
допомогою GPS-технологій
∙
Динамічне відображення туристичної та готельноресторанної інфраструктури
∙
Аналіз інформаційно-аналітичної бази даних туризму для
стратегічного
управління
розвитком
туристичнорекреаційної сфери.

Територія, на яку проект
Володимирецька селищна ТГ
матиме вплив:
Орієнтовна
кількість
Більше 26000- мешканці Володимирецької ТГ, туристи.
отримувачів вигод
«QuestMe» – це сучасна електронна карта громади, призначена
для
відображення
туристичних
об’єктів,
маршрутів,
транспортної й туристичної інфраструктури. До кожного
об’єкту карти є можливість прикріпити фотографії,
відеоматеріали,
паспорт туристичного об’єкта. Додаток
виступає своєрідним гідом по туристичних об’єктах і локаціях.
Стислий опис проекту:
Він допоможе туристам орієнтуватись, без проблем знаходити
бажане туристичне місце, а також раціонально планувати свою
подорож, аби якомога більше туристичних атракцій побачити.
До того ж буде реалізована можливість організовувати
масштабні теренові квестові ігри.
∙
Діюча інтерактивна мапа туристичних і квестових
маршрутів на теренах громади
∙
Розвинена
туристична
та
готельно-ресторанна
інфраструктура
∙
Збільшення потоку туристів у громаду
Очікувані результати:
∙
Популяризація локального туризму серед місцевих
мешканців
∙
Створення нових робочих місць
∙
∙

Ключові заходи проекту:

∙
∙

Проведення комплексних досліджень історії краю
Визначення ключових локацій культурно-історичних,
природних об’єктів
Розробка та тестування маршрутів та визначення їх
типу: піші, велосипедні, кінні
Розробка та встановлення інформаційних стендів та
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∙
∙
∙
∙

покажчиків на визначених локаціях
Визначення
розробника
інтерактивної
карти
туристичних маршрутів
Розробка інтерактивної карти туристичних маршрутів
Рекламація карти та самих маршрутів
Проведення щорічних теренових та квестових ігор

Період здійснення:
2022 – 2025 роки:
Орієнтовна
вартість
2021
2022
2023
2024
2025
Разом
проекту, тис. грн.
1450
0
300
350
400
400
Місцевий бюджет, програми та проекти міжнародної технічної
Джерела фінансування:
допомоги
Ключові
потенційні
Володимирецька селищна рада, причетні установи та
учасники
реалізації
організації, підприємці, краєзнавці
проекту:
Інше:

Технічні завдання на проекти місцевого розвитку напряму 1.4. Розвиток
комунального господарства
Завдання Стратегії, якому
відповідає проект:
Назва проекту:

Цілі проекту:

1.4.1. Створення системи роздільного збору сміття.
«Твоя громада - не смітник». Запровадження системи
роздільного збору сміття
∙ Зменшення сміттєвого навантаження на полігон ТПВ
∙ Ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території громади
∙ Підвищення екологічної культури громадян
∙ Отримання прибутку від направлення вторинної
сировини на переробку
∙ Розширення сфери надання послуг діючого КП «Аква»,
яке займається збиранням, перевезенням сміття та
утриманням селищного полігону ТПВ

Територія, на яку проект
Володимирецька селищна ТГ
матиме вплив:
Орієнтовна
кількість На першому етапі 9000 мешканців смт Володимирець, на
другому - 17000 мешканців сільських місцевостей громади
отримувачів вигод
На території громади спостерігається значне накопичення
твердих побутових відходів, стихійних сміттєзвалищ.
Необхідно створити систему поводження з відходами,
засновану на нових методах вирішення проблем по збиранню,
Стислий опис проекту:
сортуванню та відвантаженню твердих побутових відходів у
короткостроковій перспективі та підготовці матеріальної,
інформаційної бази для управління відходами у майбутньому;
підвищення рівня екологічної культури населення.
∙
Територія громади без сміття.
Очікувані результати:
∙
Екологічно свідомі жителі сортують побутові відходи
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∙

∙

∙
∙
∙
∙
∙
∙

Ключові заходи проекту:

∙
∙
∙

вдома, здають їх на переробку.
У громаді організовано діє система збору відсортованих
побутових відходів з подальшим відвантаженням
закупівельникам вторинної сировини.
Популяризація використання еко-сумок та паперових
пакетів та відмови від використання поліетиленових
пакетів у побуті.
Зменшення навантаження на полігон ТПВ.
Об'єднання жителів громади навколо спільної проблеми
та ідеї
Укладання договорів на виконання робіт по проєкту.
Замовлення контейнерів та погодження місць їхнього
встановлення.
Створення та поширення навчальної, інформаційної,
агітаційної поліграфічної продукції.
Організація та проведення просвітницьких заходів, з
метою мотивації населення до сортування сміття.
Встановлення контейнерів по збору відсортованого
сміття у смт Володимирець
Налагодження системи збору відсортованої сировини та
її відвантаження
Впровадження системи роздільного збору сміття в решті
населених пунктів громади

Період здійснення:
2022 – 2025 роки:
Орієнтовна
вартість
2021
2022
2023
2024
2025
Разом
проекту, тис. грн.
700
100
300
300
0
0
Місцевий бюджет, програми та проекти міжнародної технічної
Джерела фінансування:
допомоги
Ключові
потенційні
учасники
реалізації Володимирецька селищна рада, КП «Аква»
проекту:
Інше:

Завдання Стратегії, якому
відповідає проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:

1.4.2. Модернізація комунального господарства
Придбання техніки для роботи комунального підприємства
∙ Поліпшення соціальних потреб населення;
∙ Підвищення
ефективності роботи комунального
підприємства
∙ Поліпшення якості надання комунальних послуг

Територія, на яку проект
Володимирецька селищна рада, КП «Аква»
матиме вплив:
Орієнтовна
кількість
20000 мешканців Володимирецької ТГ
отримувачів вигод
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Стислий опис проекту:

Основною проблемою є відсутність у комунального
підприємства «Аква» сучасної спецтехніки для його
повноцінного функціонування та виконання ним різних
господарських функцій, які є запорукою чистоти і благоустрою
на території громади.
Суть інновації проекту полягає в тому, що завдяки
впровадженню сучасних, інноваційних технічних засобів
можна вирішити ряд екологічних та питань із благоустрою
громади. Реалізація проекту дасть можливість виконувати
роботи з найменшими витратами бюджетних коштів,
забезпечить населення, підприємства та організації якісними
послугами з виконання великого спектру комунальних робіт.
•
•
•
•

Очікувані результати:
∙
∙

Ключові заходи проекту:

∙
∙
∙

покращення екологічної ситуації,
підвищення конкурентоспроможності КП,
створення нових робочих місць,
забезпечення стабільного розвитку території громади.
Проведення тендерних процедур згідно ЗУ «Про
публічні закупівлі»;
Укладання договорів з переможцем тендерної
процедури;
Придбання спецтехніки та виготовлення відповідних
реєстраційних документів;
Передача на баланс КП «Аква» придбаної спецтехніки;
Інформування громади про хід реалізації проекту.

Період здійснення:
2021 – 2025 роки:
Орієнтовна
вартість
2021
2022
2023
2024
2025
Разом
проекту, тис. грн.
4000
0
1000
1000
1000
1000
Місцевий бюджет, ДФРР, програми та проекти міжнародної
Джерела фінансування:
технічної допомоги
Ключові
потенційні
Володимирецька селищна рада, КП «Аква», підрядні
учасники
реалізації
організації
проекту:
Інше:
Завдання Стратегії, якому
відповідає проект:
Назва проекту:

Цілі проекту:

1.4.3. Розвиток сфери соціальної інженерної інфраструктури
Будівництво системи зливової каналізації для
водовідведення поверхневих дощових стічних вод смт
Володимирець
∙ Поліпшення соціальних потреб населення;
∙ Покращення екологічної ситуації;
∙ Поліпшення
якості життя мешканців
селища
Володимирець

Територія, на яку проект Володимирецька селищна ТГ
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матиме вплив:
Орієнтовна
кількість
3000 мешканців смт Володимирець
отримувачів вигод
У зв’язку з систематичним підтопленням території
малоповерхової приватної частини селища Володимирець,
новозбудованих житлових кварталів, доріг загального
користування у осінньо-зимовий період та під час сильних
опадів через високий рівень грунтових вод та відсутність
централізованої
системи
водовідведення
на
значній
густонаселені території селища на даний час склалась
небезпечна екологічна ситуація з потраплянням дощових та
Стислий опис проекту:
стічних вод до водних об’єктів, підземних, ґрунтових вод і
ґрунту. Ситуація з водовідведенням дощових та стічних вод на
даний час критична та може спричинити екологічну
катастрофу. Будівництво зовнішніх мереж дощової каналізації
вирішить проблему водовідведення, дасть можливість
забезпечити санітарно-епідеміологічне благополуччя на
зазначених територіях та гарантовано забезпечить охорону
навколишнього природного середовища.
∙
Належне якісне функціонування централізованої
системи дощової каналізації
∙
Ліквідація екологічних і економічних ризиків від
потрапляння дощових та стічних вод до водних
Очікувані результати:
об’єктів, підземних, ґрунтових вод і ґрунту
∙
Покращення санітарно – епідеміологічної ситуації на
території впровадження проекту
∙
Розробка проекту будівництва системи зливової
каналізації для водовідведення поверхневих дощових
стічних вод смт Володимирець
∙
Проведення тендерної процедури та визначення
виконавця робіт
∙
Улаштування колодязів насосної станції
∙
Будівництво каналізаційних колодязів
∙
Улаштування резервуарів-накопичувачів
Ключові заходи проекту:
∙
Монтаж обладнання та трубопроводів
∙
Благоустрій території з використанням новітніх
технологій
∙
Інформування мешканців про хід реалізації даного
проекту: регулярне висвітлення на офіційному сайті
Володимирецької селищної ради; через друковані засоби
масової інформації
Період здійснення:
2021 – 2025 роки:
Орієнтовна
вартість
2021
2022
2023
2024
2025
Разом
проекту, тис. грн.
16500
0
1000
5000
5000
5000
Місцевий бюджет, ДФРР, програми та проекти міжнародної
Джерела фінансування:
технічної допомоги
Ключові
потенційні Володимирецька селищна рада, КП «Аква», підрядні
учасники
реалізації організації
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проекту:
Інше:

Технічні завдання на проекти місцевого розвитку Стратегічної програми 2.
«Інтеграція сільських територій»
Технічні завдання на проекти місцевого розвитку напряму 2.1. «Розвиток
дорожньої інфраструктури»
Завдання Стратегії, якому
2.1.1. Ремонт та реконструкція доріг
відповідає проект:
Поточний
середній
ремонт автомобільної
дороги
Назва проекту:
загального користування Т-18-09 Переброди-ДубровицяВолодимирець-Суховоля км 79+ 720 - км 84+700
∙
покращення
транспортно-експлуатаційного
стану
автомобільних доріг загального користування державного
та місцевого значення за основними маршрутами, на
під’їзних дорогах до центрів територіальних громад,
територій та об’єктів природно-заповідного фонду
загальнодержавного та місцевого значення;
∙
економія капітальних вкладень в автомобільний транспорт
Цілі проекту:
у зв’язку з підвищенням продуктивності роботи
автомобільного транспорту через збільшення середньої
швидкості руху на відремонтованих ділянках дороги
∙
зниження втрат від дорожньо-транспортних пригод, що
трапляються через незадовільний стан автомобільних
доріг
Територія, на яку проект
Рівненська область
матиме вплив:
Орієнтовна
кількість Більше 20000, мешканці Рівненської області, підприємці,
туристи.
отримувачів вигод

Стислий опис проекту:

Передбачається проведення ремонту автомобільної дороги
згідно із сучасними європейськими стандартами.

∙
∙
∙

Очікувані результати:
∙

Покращений
транспортно-експлуатаційний
стан
автомобільної дороги
надходження
додаткових
коштів
від
розвитку
автомобільного туризму
більш широке використання експортного та логістичного
потенціалу України;
зниження собівартості перевезення вантажів і пасажирів та
збільшення прибутку на автомобільному транспорті у
зв’язку з поліпшенням умов експлуатації автомобільного
транспорту.
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Відновлення земляного полотна і водовідведення
∙
Суцільний ремонт дорожнього покриття
∙
Вирубка зелених насаджень в межах смуги відводу дороги
∙
Влаштування та заміна дорожніх, мостових та пішохідних
огороджень
∙
Відновлення або нанесення нової вертикальної та
горизонтальної розмітки
∙
Встановлення та заміна дорожніх знаків, напрямних
пристроїв, знаків індивідуального проектування
2021 – 2023 роки:
∙

Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна
вартість
проекту, тис. грн.

2021

2022

2023

2024

2025

Разом

100150,0
150,0
50000,0 50000,0
0
0
Місцевий та державний бюджети
Джерела фінансування:
Ключові
потенційні Володимирецька селищна рада, Служба автомобільних доріг у
області,
Рівненська
обласна
державна
учасники
реалізації Рівненській
адміністрація
проекту:
Інше:
Завдання Стратегії, якому
відповідає проект:
Назва проекту:

Цілі проекту:

2.1.1. Ремонт та реконструкція доріг
Поточний
середній
ремонт автомобільної
дороги
загального користування Т-18-09 Переброди-ДубровицяВолодимирець-Суховоля км 94+ 800 - км 101+500
∙
покращення
транспортно-експлуатаційного
стану
автомобільних доріг загального користування державного
та місцевого значення за основними маршрутами, на
під’їзних дорогах до центрів територіальних громад,
територій та об’єктів природно-заповідного фонду
загальнодержавного та місцевого значення;
∙
економія капітальних вкладень в автомобільний транспорт
у зв’язку з підвищенням продуктивності роботи
автомобільного транспорту через збільшення середньої
швидкості руху на відремонтованих ділянках дороги
∙
зниження втрат від дорожньо-транспортних пригод, що
трапляються через незадовільний стан автомобільних
доріг

Територія, на яку проект
Рівненська область
матиме вплив:
Орієнтовна
кількість Більше 20000, мешканці Рівненської області, підприємці,
туристи.
отримувачів вигод
Стислий опис проекту:
Очікувані результати:

Передбачається проведення ремонту автомобільної дороги
згідно із сучасними європейськими стандартами.
∙

Покращений

транспортно-експлуатаційний

стан
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∙
∙
∙

автомобільної дороги
надходження
додаткових
коштів
від
розвитку
автомобільного туризму
більш широке використання експортного та логістичного
потенціалу України;
зниження собівартості перевезення вантажів і пасажирів та
збільшення прибутку на автомобільному транспорті у
зв’язку з поліпшенням умов експлуатації автомобільного
транспорту;

∙
∙

Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна
вартість
проекту, тис. грн.

Відновлення земляного полотна і водовідведення
∙
Суцільний ремонт дорожнього покриття
∙
Вирубка зелених насаджень в межах смуги відводу дороги
∙
Влаштування та заміна дорожніх, мостових та пішохідних
огороджень
∙
Відновлення або нанесення нової вертикальної та
горизонтальної розмітки
∙
Встановлення та заміна дорожніх знаків, напрямних
пристроїв, знаків індивідуального проектування
2021 – 2023 роки:
2021

2022

2023

2024

2025

Разом

134150,0
150,0
67000,0 67000,0
0
0
Місцевий та державний бюджети
Джерела фінансування:
Ключові
потенційні Володимирецька селищна рада, Служба автомобільних доріг у
області,
Рівненська
обласна
державна
учасники
реалізації Рівненській
адміністрація
проекту:
Інше:
Завдання Стратегії, якому
відповідає проект:
Назва проекту:

Цілі проекту:

2.1.1. Ремонт та реконструкція доріг
Поточний середній ремонт автомобільної дороги О180203
Володимирець-Красносілля-Малі Телковичі на ділянці км
13+00 - км 19+400
∙
покращення
транспортно-експлуатаційного
стану
автомобільних доріг загального користування державного
та місцевого значення за основними маршрутами, на
під’їзних дорогах до центрів територіальних громад,
територій та об’єктів природно-заповідного фонду
загальнодержавного та місцевого значення;
∙
економія капітальних вкладень в автомобільний транспорт
у зв’язку з підвищенням продуктивності роботи
автомобільного транспорту через збільшення середньої
швидкості руху на відремонтованих ділянках дороги
∙
зниження втрат від дорожньо-транспортних пригод, що
трапляються через незадовільний стан автомобільних
73

ПРОЄКТ
Стратегічний план розвитку Володимирецької селищної територіальної громади до 2027 року

доріг
Територія, на яку проект
Рівненська область
матиме вплив:
Орієнтовна
кількість Більше 15000, мешканці Рівненської області, підприємці,
туристи.
отримувачів вигод

Стислий опис проекту:

Передбачається проведення ремонту автомобільної дороги
згідно із сучасними європейськими стандартами.

∙
∙
∙

Очікувані результати:

∙

Покращений
транспортно-експлуатаційний
стан
автомобільної дороги
надходження
додаткових
коштів
від
розвитку
автомобільного туризму
більш широке використання експортного та логістичного
потенціалу України;
зниження собівартості перевезення вантажів і пасажирів та
збільшення прибутку на автомобільному транспорті у
зв’язку з поліпшенням умов експлуатації автомобільного
транспорту;

∙
∙

Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна
вартість
проекту, тис. грн.

Відновлення земляного полотна і водовідведення
∙
Суцільний ремонт дорожнього покриття
∙
Вирубка зелених насаджень в межах смуги відводу дороги
∙
Влаштування та заміна дорожніх, мостових та пішохідних
огороджень
∙
Відновлення або нанесення нової вертикальної та
горизонтальної розмітки
∙
Встановлення та заміна дорожніх знаків, напрямних
пристроїв, знаків індивідуального проектування
2021 – 2022 роки:
2021

2022

2023

2024

2025

Разом

0

0

71151,98

30053,1 41098,88
0
Місцевий та державний бюджети

Джерела фінансування:
Ключові
потенційні
Володимирецька селищна рада, Рівненська обласна державна
учасники
реалізації
адміністрація
проекту:
Інше:
Завдання Стратегії, якому
відповідає проект:
Назва проекту:

2.1.1. Ремонт та реконструкція доріг
Поточний середній ремонт автомобільної дороги О180203
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Цілі проекту:

Володимирець-Красносілля-Малі Телковичі на ділянці км
19+400 - км 24+800
∙
покращення
транспортно-експлуатаційного
стану
автомобільних доріг загального користування державного
та місцевого значення за основними маршрутами, на
під’їзних дорогах до центрів територіальних громад,
територій та об’єктів природно-заповідного фонду
загальнодержавного та місцевого значення;
∙
економія капітальних вкладень в автомобільний транспорт
у зв’язку з підвищенням продуктивності роботи
автомобільного транспорту через збільшення середньої
швидкості руху на відремонтованих ділянках дороги
∙
зниження втрат від дорожньо-транспортних пригод, що
трапляються через незадовільний стан автомобільних
доріг

Територія, на яку проект
Рівненська область
матиме вплив:
Орієнтовна
кількість Більше 15000, мешканці Рівненської області, підприємці,
туристи.
отримувачів вигод

Стислий опис проекту:

Передбачається проведення ремонту автомобільної дороги
згідно із сучасними європейськими стандартами.

∙
∙
∙

Очікувані результати:

∙

Покращений
транспортно-експлуатаційний
стан
автомобільної дороги
надходження
додаткових
коштів
від
розвитку
автомобільного туризму
більш широке використання експортного та логістичного
потенціалу України;
зниження собівартості перевезення вантажів і пасажирів та
збільшення прибутку на автомобільному транспорті у
зв’язку з поліпшенням умов експлуатації автомобільного
транспорту;

∙
∙

Ключові заходи проекту:

Період здійснення:

Відновлення земляного полотна і водовідведення
∙
Суцільний ремонт дорожнього покриття
∙
Вирубка зелених насаджень в межах смуги відводу дороги
∙
Влаштування та заміна дорожніх, мостових та пішохідних
огороджень
∙
Відновлення або нанесення нової вертикальної та
горизонтальної розмітки
∙
Встановлення та заміна дорожніх знаків, напрямних
пристроїв, знаків індивідуального проектування
2021 – 2023 роки:
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Орієнтовна
вартість
проекту, тис. грн.

2021

2022

2023

2024

2025

Разом

0

0

64950,0

150,0
30000,0 34800,0
Місцевий та державний бюджети

Джерела фінансування:
Ключові
потенційні
Володимирецька селищна рада, Рівненська обласна державна
учасники
реалізації
адміністрація
проекту:
Інше:

Завдання Стратегії, якому
відповідає проект:
Назва проекту:

Цілі проекту:

2.1.1. Ремонт та реконструкція доріг
Поточний середній ремонт автомобільної дороги О 180209
Степангород-Хиночі-Радижеве-Зелене на ділянці км 3+200
– км 7+100
∙
покращення
транспортно-експлуатаційного
стану
автомобільних доріг загального користування державного
та місцевого значення за основними маршрутами, на
під’їзних дорогах до центрів територіальних громад,
територій та об’єктів природно-заповідного фонду
загальнодержавного та місцевого значення;
∙
економія капітальних вкладень в автомобільний транспорт
у зв’язку з підвищенням продуктивності роботи
автомобільного транспорту через збільшення середньої
швидкості руху на відремонтованих ділянках дороги
∙
зниження втрат від дорожньо-транспортних пригод, що
трапляються через незадовільний стан автомобільних
доріг

Територія, на яку проект
Рівненська область
матиме вплив:
Орієнтовна
кількість Більше 2000, мешканці Володимирецької ТГ, підприємці,
туристи.
отримувачів вигод
Стислий опис проекту:

Передбачається проведення ремонту автомобільної дороги
згідно із сучасними європейськими стандартами.
∙
∙
∙

Очікувані результати:

∙

Покращений
транспортно-експлуатаційний
стан
автомобільної дороги
надходження
додаткових
коштів
від
розвитку
автомобільного туризму
більш широке використання експортного та логістичного
потенціалу України;
зниження собівартості перевезення вантажів і пасажирів та
збільшення прибутку на автомобільному транспорті у
зв’язку з поліпшенням умов експлуатації автомобільного
транспорту;

∙
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Відновлення земляного полотна і водовідведення
∙
Суцільний ремонт дорожнього покриття
∙
Вирубка зелених насаджень в межах смуги відводу дороги
∙
Влаштування та заміна дорожніх, мостових та пішохідних
огороджень
∙
Відновлення або нанесення нової вертикальної та
горизонтальної розмітки
∙
Встановлення та заміна дорожніх знаків, напрямних
пристроїв, знаків індивідуального проектування
2021 – 2023 роки:
∙

Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна
вартість
проекту, тис. грн.

2021

2022

2023

100,0
25000,0 32365,56
Місцевий та державний бюджети

2024

2025

Разом

0

0

57465,56

Джерела фінансування:
Ключові
потенційні
Володимирецька селищна рада, Рівненська обласна державна
учасники
реалізації
адміністрація
проекту:
Інше:

Завдання Стратегії, якому
відповідає проект:
Назва проекту:

Цілі проекту:

2.1.2. Встановлення вуличного освітлення
Модернізація (реконструкція) мережі зовнішнього
освітлення із застосуванням енергозберігаючих технологій
по вул. Повстанців, смт Володимирець
∙ Забезпечення потреб населення у якісному вуличному
освітленні у вечірній та нічний час
∙ Зменшення витрат на обслуговування наявної мережі
∙ Зменшення витрат на електроенергію
∙ Підвищення рівня благоустрою

Територія, на яку проект
Володимирецька селищна ТГ
матиме вплив:
Орієнтовна
кількість
9300 мешканців смт Володимирець
отримувачів вигод
Вуличне освітлення відіграє важливу роль в інфраструктурі
будь-якого населеного пункту та має вагомий економічний та
соціальний ефект. Якість вуличного освітлення безпосередньо
впливає на повсякденне життя громадян, а питання зменшення
споживання електроенергії, зокрема і
на забезпечення
вуличного освітлення, є дуже актуальним для нашої громади.
Стислий опис проекту:
Сьогодні система вуличного освітлення знаходиться в
незадовільному
стані.
Впровадження
ефективних
енергозберігаючих проектів у системі освітлення передбачає
передусім реалізацію заходів, спрямованих на зниження витрат
і втрат електроенергії. Основними причинами неякісного
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фуекціонування системи освітлення є: перепади напруги в
мережі, що призводить до швидкого виходу з робочого стану
ламп, що тягне за собою додаткові витрати на заміну лампи,
навіть якщо заміна гарантій на; використання електромагнітної
пускорегулювальної апаратури замість електронної; ручне
налаштування та перемикання таймерів.
Проектом передбачається встановлення інтелектуальної
системи управління зовнішнім освітленням. В такій системі
застосовують світлодіодне освітлення, яке володіє рядом
переваг:
високий
термін
експлуатації;
економічність
споживання енергії; екологічна безпека (не виділяють
шкідливих речовин, в тому числі - ультрафіолетового
випромінювання); стійкість до механічних впливів завдяки
корпусу з алюмінію і міцного пластику; широкий діапазон
робочих температур -60 … + 40 °С; відсутність
стробоскопічного ефекту (мерехтіння); миттєвий запуск і вихід
на робочий режим по освітленості; відсутність високих струмів
під час запуску; спектр випромінювання близький до сонячного
світла, що покращує сприйняття кольорів; сучасний красивий
дизайн світильників; простота в обслуговуванні.
∙

Очікувані результати:

∙
∙
∙

∙

Ключові заходи проекту:

∙
∙

∙

Належне якісне функціонування системи вуличного
освітлення
Покращення якості життя мешканців громади
Зменшення витрат на обслуговування системи
освітлення та споживання електроенергії
Розробка проекту модернізації мережі зовнішнього
освітлення із застосуванням енергозберігаючих
технологій по вул. Повстанців смт Володимирець
Проведення тендерної процедури та визначення
виконавця робіт
Встановлення та налаштування обладнання
Інформування мешканців про хід реалізації даного
проекту: регулярне висвітлення на офіційному сайті
Володимирецької селищної ради; через друковані засоби
масової інформації
Моніторинг ефективності функціонування системи
вуличного освітлення

Період здійснення:
2021 – 2025 роки:
Орієнтовна
вартість
2021
2022
проекту, тис. грн.
0
200
Джерела фінансування:
Ключові
учасники
проекту:
Інше:

2023

2024

2025

Разом

0

0

0

200

Місцевий бюджет, програми та проекти міжнародної технічної
допомоги

потенційні
реалізації Володимирецька селищна рада, підрядні організації

78

ПРОЄКТ
Стратегічний план розвитку Володимирецької селищної територіальної громади до 2027 року

Технічні завдання на проекти місцевого розвитку напряму 2.2.
«Підвищення якості надання медичних, освітніх та соціальних послуг»
Завдання Стратегії, якому
відповідає проект:
Назва проекту:

Цілі проекту:

2.2.1. Покращення надання освітніх послуг
Реконструкція Степангородської ЗОШ I-III ст. по вул.
Шевченка, 59 в с. Степангород Володимирецького району
під Степангородський НВК «Загальноосвітня школа I-III
ступенів – дошкільний навчальний заклад (ДНЗ)»
Володимирецької районної ради
∙
будівництво сучасного закладу освіти;
∙
забезпечення дітей доступною загальною середньою
освітою.

Територія, на яку проект
Володимирецька ТГ, село Степангород
матиме вплив:
Орієнтовна
кількість Більше 2000, мешканців села Степангород Володимирецької
ТГ.
отримувачів вигод
Стислий опис проекту:

Передбачається завершення будівництва сучасного закладу
освіти.
-

Очікувані результати:

-

Ключові заходи проекту:

-

покращення матеріально-технічної бази навчальних
закладів
забезпечення необхідних санітарних умов навчання
дітей та роботи працівників
зростання кількості дітей охоплених загальною
середньою та дошкільною освітою
зменшення витрат на обслуговування будівлі
забезпечення права кожної дитини на отримання
якісної освіти на рівні громади п
підвищення якості навчання.
забезпечити
проект
відповідним
достатнім
фінансуванням;
організація та виконання підготовчих робіт;
організація та виконання будівельно-монтажних
робіт будівлі;
придбання необхідного устаткування, меблів та
інвентарю;
проведення
пусконалагоджувальних
робіт
устаткування та інвентарю;
прийняття об’єкта в експлуатацію.

Період здійснення:
2022 – 2023 роки:
Орієнтовна
вартість
2022
2023
Разом
проекту, тис. грн.
47 295,488
25 000,000
22 295,488
Місцевий бюджет, державний бюджет, програми та проекти
Джерела фінансування:
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Ключові
учасники
проекту:

міжнародної технічної допомоги
потенційні Володимирецька селищна рада, Степангородський заклад
реалізації загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Володимирецької
селищної ради, причетні установи та організації, підприємці

Інше:
Завдання Стратегії, якому
відповідає проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:

2.2.1. Покращення надання освітніх послуг
Нове будівництво гімназії по вул. Озерська, 6б, с. Воронки
Володимирецького району Рівненської області
∙
будівництво сучасного закладу освіти;
∙
забезпечення дітей доступною загальною середньою
освітою.

Територія, на яку проект
Володимирецька ТГ, село Воронки
матиме вплив:
Орієнтовна
кількість
Майже 2000, мешканців села Воронки Володимирецької ТГ.
отримувачів вигод
Стислий опис проекту:

Передбачається будівництво сучасного закладу освіти.
-

Очікувані результати:

-

Ключові заходи проекту:

-

покращення матеріально-технічної бази навчальних
закладів
забезпечення необхідних санітарних умов навчання
дітей та роботи працівників
зростання кількості дітей охоплених загальною
середньою та дошкільною освітою
зменшення витрат на обслуговування будівлі
забезпечення права кожної дитини на отримання
якісної освіти на рівні громади п
підвищення якості навчання.
забезпечити
проект
відповідним
достатнім
фінансуванням;
організація та виконання підготовчих робіт;
організація та виконання будівельно-монтажних
робіт будівлі;
придбання необхідного устаткування, меблів та
інвентарю;
проведення
пусконалагоджувальних
робіт
устаткування та інвентарю;
прийняття об’єкта в експлуатацію.

Період здійснення:
2022 – 2023 роки:
Орієнтовна
вартість
2022
2023
Разом
проекту, тис. грн.
100 000,000
70 000,000
30 000,000
Місцевий бюджет, державний бюджет, програми та проекти
Джерела фінансування:
міжнародної технічної допомоги
Ключові
потенційні Володимирецька селищна рада, Воронківська гімназія
80

ПРОЄКТ
Стратегічний план розвитку Володимирецької селищної територіальної громади до 2027 року

учасники
проекту:

реалізації Володимирецької селищної ради.

Інше:

Завдання Стратегії, якому
відповідає проект:
Назва проекту:

Цілі проекту:

2.2.1. Покращення надання освітніх послуг
Капітальний ремонт покрівлі блоку початкових класів
Володимирецького закладу загальної середньої освіти І-ІІІ
ступенів №1 Володимирецької селищної ради за адресою:
вул. Поштова, 17 смт. Володимирець Вараського району
Рівненської області
∙
капітальний ремонт покрівлі закладу освіти;
∙
забезпечення дітей доступною загальною середньою
освітою.

Територія, на яку проект
Володимирецька ТГ,
матиме вплив:
Орієнтовна
кількість 646 учнів та 64 працівники закладу освіти Володимирецької
ТГ.
отримувачів вигод

Стислий опис проекту:

Передбачається капітальний ремонт покрівлі закладу освіти.

Очікувані результати:
Ключові заходи проекту:

-

Період здійснення:
2022 рік:
Орієнтовна
вартість
проекту, тис. грн.

покращення матеріально-технічної бази навчальних
закладів
забезпечення необхідних санітарних умов навчання
дітей та роботи працівників
зменшення витрат на обслуговування будівлі
забезпечення права кожної дитини на отримання
якісної освіти на рівні громади.
забезпечити
проект
відповідним
достатнім
фінансуванням;
організація та виконання підготовчих робіт;
організація та виконання будівельно-монтажних
робіт будівлі;
прийняття об’єкта в експлуатацію.

2022

Разом

1 355,562
1 355,562
Місцевий бюджет, державний бюджет, програми та проекти
Джерела фінансування:
міжнародної технічної допомоги
Ключові
потенційні Володимирецька селищна рада, Володимирецький заклад
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учасники
проекту:

реалізації загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 Володимирецької
селищної ради.

Інше:
Завдання Стратегії, якому
відповідає проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:

2.2.1. Покращення надання освітніх послуг
Капітальний
ремонт
(утеплення
фасадів)
Володимирецького
закладу
дошкільної
освіти
комбінованого типу «Казка» на вул. Пилипа Орлика,1 в
смт. Володимирець Рівненської області
∙
капітальний ремонт покрівлі закладу освіти;
∙
забезпечення дітей доступною дошкільною освітою.

Територія, на яку проект
Володимирецька ТГ,
матиме вплив:
Орієнтовна
кількість 120 вихованців та
Володимирецької ТГ.
отримувачів вигод
Стислий опис проекту:

працівники

закладу

освіти

Передбачається утеплення фасаду закладу освіти.
-

Очікувані результати:
Ключові заходи проекту:

34

-

Період здійснення:
2022 рік:
Орієнтовна
вартість
проекту, тис. грн.

покращення матеріально-технічної бази навчальних
закладів
забезпечення необхідних санітарних умов навчання
дітей та роботи працівників
зменшення витрат на обслуговування будівлі
забезпечення права кожної дитини на отримання
якісної освіти на рівні громади.
забезпечити
проект
відповідним
достатнім
фінансуванням;
організація та виконання підготовчих робіт;
організація та виконання будівельно-монтажних
робіт будівлі;
прийняття об’єкта в експлуатацію.

2022

Разом

3 217,566
3 217,566
Місцевий бюджет, державний бюджет, програми та проекти
Джерела фінансування:
міжнародної технічної допомоги
Ключові
потенційні Володимирецька селищна рада, Володимирецький дошкільний
учасники
реалізації заклад комбінованого типу «Казка» Володимирецької селищної
ради.
проекту:
Інше:
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Завдання Стратегії, якому
відповідає проект:
Назва проекту:

Цілі проекту:

2.2.2. Покращення соціальних послуг
Будівництво спортивного залу із збірних металевих
конструкцій, вул. Київська, 47б, смт Володимирець
Володимирецької територіальної громади Вараського
району Рівненської області
∙
будівництво сучасного спортивного залу;
∙
забезпечення жителів селища можливістю займатися
спортом в комфортних умовах.

Територія, на яку проект
Володимирецька ТГ,
матиме вплив:
Орієнтовна
кількість
Майже 10 000 жителів Володимирецької ТГ.
отримувачів вигод
Стислий опис проекту:

Передбачається будівництво сучасного спортивного залу на
базі дитячо-юнацької спортивної школи.
покращення матеріально-технічної бази навчальних
закладів
- забезпечення необхідних санітарних умов навчання
дітей та роботи працівників
- зменшення витрат на обслуговування будівлі
- забезпечення права кожної дитини на отримання
якісної освіти на рівні громади.
- забезпечити
проект
відповідним
достатнім
фінансуванням;
- організація та виконання підготовчих робіт;
- організація та виконання будівельно-монтажних
робіт будівлі;
- придбання необхідного устаткування, меблів та
інвентарю;
- проведення
пусконалагоджувальних
робіт
устаткування та інвентарю;
- прийняття об’єкта в експлуатацію.
2022 – 2023 роки:
-

Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна
вартість
проекту, тис. грн.

2022

2023

Разом

14 000,000
10 000,000
24 000,000
Місцевий бюджет, державний бюджет, програми та проекти
Джерела фінансування:
міжнародної технічної допомоги
Ключові
потенційні Володимирецька селищна рада, Степангородський заклад
учасники
реалізації загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Володимирецької
селищної ради, причетні установи та організації, підприємці
проекту:
Інше:
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Завдання Стратегії, якому
відповідає проект:

2.2.3. Покращення медичних послуг
Реконструкція приймального відділення лікувального
корпусу комунального некомерційного підприємства
«Володимирецька багатопрофільна лікарня» по вул.
Грушевського, 39, смт Володимирець Рівненської області
∙
реконструкція приймального відділення;
∙
забезпечення жителів громади доступом до якісних
медичних послуг.

Назва проекту:

Цілі проекту:

Територія, на яку проект
Володимирецька ТГ,
матиме вплив:
Орієнтовна
кількість
Більше 20 000 жителів Володимирецької ТГ.
отримувачів вигод
Стислий опис проекту:

Передбачається реконструкція приймального відділення.
-

Очікувані результати:
Ключові заходи проекту:

-

Період здійснення:
Орієнтовна
вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:
Ключові
учасники
проекту:

2022 рік:

покращення матеріально-технічної бази закладів
охорони здоров’я
забезпечення необхідних санітарних умов для
пацієнтів та роботи працівників
зменшення витрат на обслуговування будівлі
забезпечення права кожного громадянина доступом
до якісних медичних послуг на рівні громади.
забезпечити
проект
відповідним
достатнім
фінансуванням;
організація та виконання підготовчих робіт;
організація та виконання будівельно-монтажних
робіт будівлі;
придбання необхідного устаткування, меблів та
інвентарю;
проведення
пусконалагоджувальних
робіт
устаткування та інвентарю;
прийняття об’єкта в експлуатацію.
Разом

2022

7 500,202
7 500,202
Місцевий бюджет, державний бюджет, програми та проекти
міжнародної технічної допомоги

потенційні
Володимирецька селищна
реалізації
організації, підприємці

рада,

причетні

установи

та

Інше:
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Технічні завдання на проекти місцевого розвитку напряму 2.3. «Підтримка
локальних проектів громади»
Завдання Стратегії, якому
відповідає проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:

2.3.1. Створення громадського бюджету
Розробка та реалізація цільової програми «Громадський
бюджет Володимирецької селищної територіальної громади
на 2022-2027 роки»
∙ Формування активного суспільства в громаді, діалогу
та співпраці між громадою та місцевою владою
∙ Вирішення актуальних проблем громади

Територія, на яку проект
Володимирецька селищна ТГ
матиме вплив:
Орієнтовна
кількість
26300 - мешканці Володимирецької ТГ
отримувачів вигод
В сучасному громадянському суспільстві зросла соціальна
активність людей та з’явились активісти, які мають бажання
долучитися до вирішення проблем суспільства. При цьому має
місце низький рівень довіри до всієї влади, в тому числі й до
місцевої. Тобто на сьогодні, соціальна активність громади
вимагає від Володимирецької селищної ради створення дієвих
інструментів співпраці з власною громадою та залучення
Стислий опис проекту:
громадськості до вирішення місцевих проблем.
Саме методологія партиципаторного бюджетування (від. англ.
participatory budgeting), як форма прямої демократії,
визначається як відкритий процес дискусії та прийняття
рішень, в якому кожен мешканець населеного пункту має
можливість подати власну пропозицію та шляхом голосування
вирішити, в який спосіб витрачати частину бюджету.
∙
Створення
ефективного
механізму
взаємодії
структурних підрозділів Володимирецької селищної
ради та жителів громади в бюджетному процесі
∙
Залучення населення до процесу прийняття рішень на
місцевому рівні
∙
Формування довіри громадян до місцевої влади
∙
Підвищення відкритості діяльності органів місцевого
Очікувані результати:
самоврядування;
∙
Підвищення рівня прозорості процесу прийняття рішень
шляхом надання жителям громади можливості
безпосереднього впливу на бюджетну політику
громади;
∙
Вирішення проблем, які найбільш хвилюють жителів
громади
∙
Ухвалення рішення про запровадження громадського
бюджету
∙
Визначення головних розробників, співрозробників та
Ключові заходи проекту:
виконавців програми
∙
Визначення цілей громадського бюджету
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∙
∙
∙
∙
∙
∙

∙

Визначення загального обсягу фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації програми
Визначення моделі громадського бюджету
Визначення проблеми, на розв’язання якої направлена
програма
Розробка дорожньої карти запровадження громадського
бюджету
Презентація проекту програми жителям громади та
депутатам, проведення додаткових консультацій
Ухвалення цільової програми «Громадський бюджет
Володимирецької селищної територіальної громади на
2022-2027 роки»
Створення спеціального розділу (сторінки) на веб-сайті
селищної ради

Період здійснення:
2021 – 2025 роки:
Орієнтовна
вартість
2021
2022
проекту, тис. грн.
5
10

2023

2024

10

10

2025

Разом
45

10
Місцевий бюджет
Джерела фінансування:
Ключові
потенційні
учасники
реалізації Володимирецька селищна рада, активні мешканці громади
проекту:
Інше:

Завдання Стратегії, якому
відповідає проект:
Назва проекту:

Цілі проекту:

2.3.2.Сприяння реалізації місцевих проектів
Впровадження конкурсу «Локальні громадські ініціативи
Володимирецької селищної територіальної громади»
● Впровадження демократії участі та інноваційних форм
залучення громадян до вирішення питань місцевого
значення
● Напрацювання механізмів співпраці громади та влади
● Визначення найгостріших проблемних питань в громаді

Територія, на яку проект
Володимирецька селищна ТГ
матиме вплив:
Орієнтовна
кількість
26300 - мешканці Володимирецької ТГ
отримувачів вигод
Діяльність, що передує безпосередньому проведенню конкурсу
проектів, має вирішальне значення, оскільки вона закладає
основу майбутнього успіху. Конкурс проектів, в першу чергу,
повинен відповідати потребам цільових груп.
Стислий опис проекту:
Введення практики конкурсів громадських ініціатив дасть
можливість активним мешканцям реалізувати власні проекти,
які будуть спрямовані на покращення якості життя всієї
громади.
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Очікувані результати:
Ключові заходи проекту:

∙
∙
∙

Період здійснення:
2021 – 2025 роки:
Орієнтовна
вартість
2021
2022
проекту, тис. грн.
5
10

2023

2024

10

10

2025

Разом
45

10
Місцевий бюджет
Джерела фінансування:
Ключові
потенційні
учасники
реалізації Володимирецька селищна рада, активні мешканці громади
проекту:
Інше:
Технічні завдання на проекти місцевого розвитку напряму 2.4. «Забезпечення
належного рівня правопорядку та безпеки»
Завдання Стратегії, якому
2.4.1. Покращення системи протирадіаційних укриттів
відповідає проект:
Капітальний ремонт протирадіаційного укриття № 64371
Назва проекту:
на вул. Миру, 4 в смт Володимирець Рівненської області
∙
капітальний ремонт протирадіаційного укриття у закладі
освіти;
∙
забезпечення дітей та працівників можливістю вільного
Цілі проекту:
доступу до протирадіаційного укриття, що відповідає
вимогам державних будівельних норм.
Територія, на яку проект
Володимирецька ТГ,
матиме вплив:
Орієнтовна
кількість 1049 учнів та 154 працівники закладу освіти Володимирецької
ТГ.
отримувачів вигод

Стислий опис проекту:

Передбачається
проведення
протирадіаційного укриття.

Очікувані результати:
Ключові заходи проекту:

-

капітального

ремонту

покращення матеріально-технічної бази навчальних
закладів
забезпечення необхідних санітарних умов навчання
дітей та роботи працівників
зменшення витрат на обслуговування будівлі
забезпечення права кожної дитини на збереження
життя та здоров’я.
забезпечити
проект
відповідним
достатнім
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-

фінансуванням;
організація та виконання підготовчих робіт;
організація та виконання будівельно-монтажних
робіт будівлі;
придбання необхідного устаткування, меблів та
інвентарю;
проведення
пусконалагоджувальних
робіт
устаткування та інвентарю;
прийняття об’єкта в експлуатацію.

Період здійснення:
2022 – 2023 роки:
Орієнтовна
вартість
2022
2023
Разом
проекту, тис. грн.
7 017,030
5 000,000
2 017,030
Місцевий бюджет, державний бюджет, програми та проекти
Джерела фінансування:
міжнародної технічної допомоги
Ключові
потенційні
Володимирецька селищна рада, Володимирецький ліцей
учасники
реалізації
«Колегіум» Володимирецької селищної ради.
проекту:
Інше:

Завдання Стратегії, якому
відповідає проект:
Назва проекту:

Цілі проекту:

2.4.2. Покращення системи протирадіаційних укриттів
Капітальний ремонт протирадіаційного укриття № 64371
на вул. Миру, 4 в смт Володимирець Рівненської області
∙
капітальний ремонт протирадіаційного укриття у закладі
освіти;
∙
забезпечення дітей та працівників можливістю вільного
доступу до протирадіаційного укриття, що відповідає
вимогам державних будівельних норм.

Територія, на яку проект
Володимирецька ТГ,
матиме вплив:
Орієнтовна
кількість 1049 учнів та 154 працівники закладу освіти Володимирецької
ТГ.
отримувачів вигод

Стислий опис проекту:

Передбачається
проведення
протирадіаційного укриття.

Очікувані результати:

-

капітального

ремонту

покращення матеріально-технічної бази навчальних
закладів
забезпечення необхідних санітарних умов навчання
дітей та роботи працівників
зменшення витрат на обслуговування будівлі
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Ключові заходи проекту:

-

забезпечення права кожної дитини на збереження
життя та здоров’я.
забезпечити
проект
відповідним
достатнім
фінансуванням;
організація та виконання підготовчих робіт;
організація та виконання будівельно-монтажних
робіт будівлі;
придбання необхідного устаткування, меблів та
інвентарю;
проведення
пусконалагоджувальних
робіт
устаткування та інвентарю;
прийняття об’єкта в експлуатацію.

Період здійснення:
2022 – 2023 роки:
Орієнтовна
вартість
2022
2023
Разом
проекту, тис. грн.
7 017,030
5 000,000
2 017,030
Місцевий бюджет, державний бюджет, програми та проекти
Джерела фінансування:
міжнародної технічної допомоги
Ключові
потенційні
Володимирецька селищна рада, Володимирецький ліцей
учасники
реалізації
«Колегіум» Володимирецької селищної ради.
проекту:
Інше:

Завдання Стратегії, якому
відповідає проект:
Назва проекту:

Цілі проекту:

2.4.2. Покращення системи протирадіаційних укриттів
Капітальний ремонт протирадіаційного укриття № 64263
на вул. Горького, 2 в смт Володимирець Рівненської
області
∙
капітальний ремонт протирадіаційного укриття у закладі
освіти;
∙
забезпечення дітей та працівників можливістю вільного
доступу до протирадіаційного укриття, що відповідає
вимогам державних будівельних норм.

Територія, на яку проект
Володимирецька ТГ,
матиме вплив:
Орієнтовна
кількість 304 учнів та 46 працівники закладу освіти Володимирецької
ТГ.
отримувачів вигод

Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Передбачається
проведення
протирадіаційного укриття.

-

капітального

ремонту

покращення матеріально-технічної бази навчальних
закладів
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Ключові заходи проекту:

-

Період здійснення:
2022 рік:
Орієнтовна
вартість
проекту, тис. грн.

забезпечення необхідних санітарних умов навчання
дітей та роботи працівників
зменшення витрат на обслуговування будівлі
забезпечення права кожної дитини на збереження
життя та здоров’я.
забезпечити
проект
відповідним
достатнім
фінансуванням;
організація та виконання підготовчих робіт;
організація та виконання будівельно-монтажних
робіт будівлі;
придбання необхідного устаткування, меблів та
інвентарю;
проведення
пусконалагоджувальних
робіт
устаткування та інвентарю;
прийняття об’єкта в експлуатацію.

2022

Разом

2 126,282
2 126,282
Місцевий бюджет, державний бюджет, програми та проекти
Джерела фінансування:
міжнародної технічної допомоги
Ключові
потенційні Володимирецька селищна рада, Володимирецький заклад
учасники
реалізації загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 Володимирецької
селищної ради.
проекту:
Інше:
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