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Відповідно до статей 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Закону України «Про державне прогнозування та 
розроблення програм економічного і соціального розвитку України», постанов 
Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 р. № 695 «Про затвердження 
Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки», від 
11 листопада 2015 р. № 932 «Про затвердження Порядку розроблення 
регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також 
проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених 
регіональних стратегій і планів заходів», врахов}пючи основні положення 
Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2027 року, розглянувши 
проект Стратегічного плану розвитку Володимирецької селищної 
територіальної громади на період до 2027 року (Далі -  Стратегічний план), з 
метою планової розбудови селищної територіальної громади, забезпечення 
сталого економічного та соціального розвитку, з урахуванням звіту про 
стратегічну екологічну оцінку документу державного планування Стратегічного 
плану розвитку Володимирецької селищної територіальної громади на період до 
2027 року,

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
ВИРІШИВ:

1. Схвалити Стратегічний план розвитку Володимирецької селищної 
територіальної громади на період до 2027 року та Звіт про стратегічну 
екологічну оцінку Стратегічного плану розвитку Володимирецької селищної 
територіальної громади на період до 2027 року, що додається.

2. Враховувати основні положення Стратегічного плану розвитку 
Володимирецької селищної територіальної громади на період до 2027 року при



розробленні прогнозних і програмних документів економічного і соціального 
розвитку, зокрема планів (програм) соціально-економічного розвитку громади, 
цільових програм.

3. Сектору комунікацій та цифрового розвитку Володимирецької 
селищної ради оприлюднити Стратегічний план розвитку Володимирецької 
селищної територіальної громади на період до 2027 року на офіційному 
веб-сайті В о л о д и м и р е ц ^ ^ ^ ^ & і^ ^ ’ ради.

4. Контроліу^^іЙсонаі^^^ішенн^.<дбр^чити Юрію БЛИЩИКУ.

Селищний голо Василь КОВЕНЬКО
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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 Стратегічного 
плану. 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 Стратегічного 
плану розвитку громади і будуть реалізовуватись до 2027 року. Тому я вдячний 
усім, хто брав активну участь у підготовці Стратегічного плану.

Процес стратегування відбувався за експертної підтримки Асоціації органів 
місцевого самоврядування «Об’єднані територіальні громади Рівненщини» та 
громадської організації «Рівненський центр маркетингових досліджень». 
Співпраця органів місцевого самоврядування та інститутів громадянського 
суспільства в питаннях регіонального розвитку є дуже важливою і погрібною.

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 Стратегічного плану 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 ї"ї 
соціально-економічному розвитку.

Селищний голова Василь Ковенько
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ВСТУП

процес децентралізації влади, що розпочався в Україні у 2015 р., призвів до 
утворення 20 жовтня 2020 року Володимирецької селищної 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 (середньо- та 
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.



Стратегічний план розвитку Володимирецьиої селищ ної територіальної громади на період до 2027
року

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
Здорова і справедлива громади

•  покращення обізнаності щодо 
обмежених природних ресурсів та 
небезпеки для середовища проживання

•  поліпшення середовища проживання, 
важливі природні ресурси зберігаються 
для майбутніх поколінь

•  забезпечення різних потреб 
усіх громадян через сприяння 
особистому благополуччю та 
соціальній інтеграції

•  забезпечення рівних шансів 
для всіх

Стала економіка Практика належного 
управління

•  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

•  постійне вдосконалення 
ефективного управління із 
залученням творчості та 
енергії громадян

Залучення широкого кола громадян до створення 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. Розроблений таким 
чином Стратегічний план відображає інтереси усіх громадян, а тому сприймається 
громадою як «свій».

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.
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Розпорядженням селищного голови від 13.04.2021 № 36 «Про утворення 
робочої групи з розроблення Стратегічного плану розвитку Володимирецької 
територіальної громади до 2027 року» із змінами була сформована Робоча група з 
підготовки Стратегічного плану розвитку та схеми планування території 
Володимирецької селищної територіальної громади.

Таблиця 2
Учасники Робочої групи з підготовки Стратегічного плану розвитку

КОВЕНЬКО Василь

КОТОВИЧ Арсеній

САМКОВСЬКА Оксана

БАЗАКА Іван 
БЕРЕЗА Оксана

БЛИЩИК Юрій 
БОВА Анатолій

ВОЙТОВИЧ Віктор 
ВОЛОЧНЮК Олександр

ДЕСЯТНИК Наталія

селищний голова, голова робочої 
групи
заступник селищного голови, 
заступник голови робочої групи 
начальник відділу економіки, 
інвестицій, житлово-комунального 
господарства Володимирецької 
селищної ради, секретар робочої 
групи
заступник селищного голови 
начальник Володимирецького 
відділу Головного управління 
Держгеокадастру у Рівненській 
області (за згодою) 
секретар селищної ради 
депутат селищної ради, голова 
комісії з питань бюджету, фінансів 
та соціальної політики, охорони 
здоров’я, освіти, культури, молоді і 
спорту
начальник земельного відділу 
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 (за згодою)
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ДЕСЯТНИК Микола

ДІЖУРКО Анатолій 

ДРУЗЬ Вадим

КАРАІМЧУК Іван

КРУК Олександр

МАРКОВЕЦЬ Олександр

МАСТІИ Тетяна 
МЕЧКАЛО Роман

САВСЮК Руслан

СКІБЧИК Сергій

ТРОНЕВИЧ Олександр

депутат селищної ради, голова 
комісії з питань регламенту, 
депутатської діяльності,
правопорядку, розвитку сіл, 
селища, та здійснення контролю за 
дотриманням антикорупційного 
законодавства
приватний підприємець, депутат 
селищної ради (за згодою) 
начальник 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, житлово-комунального 
господарства, інвестиційного
розвитку, земельних відносин, 
екології, природокористування та 
благоустрою
начальник відділу містобудування, 
архітектури, надзвичайних
ситуацій, цивільного захисту 
населення та мобілізаційної роботи 
начальник юридичного відділу 
приватний підприємець,
(за згодою)
директор комунального
підприємства по водопостачанню 
та водовідведенню «АКВА» 
директор товариства з обмеженою 
відповідальністю
«Володимирецький вісник»
(за згодою)
приватний підприємець (за згодою)
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ТЮСКА Юрій

ХРИСТЯНОВИЧ Оксана

ШВЕЦЬ Роман 

ШЕЛІГАН Ольга

ЯРМОЛЮК Людмила

начальник відділу соціального 
захисту населення Управління 
соціально-культурної сфери 
головний спеціаліст сектору 
економічного та агропромислового 
розвитку Вараської
райдержадміністрації (за згодою) 
начальник сектору комунікацій та 
цифрового розвитку 
начальник відділу бухгалтерського 
обліку, звітності та господарського 
забезпечення
начальник фінансового відділу

проведенняПідготовка Стратегічного плану розпочалася з 
соціально-економічного аналізу, який включав у себе:

® дослідження основних тенденцій соціально-економічного розвитку 
сукупності населених пунктів Володимирецької селипдної 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 8^VОТ-аналізу -  ідентифікація факторів 8\¥0Т.
На основі напрацювань засідання Робочої групи був розроблений проект 

8\¥0Т-матриці -  проведений аналіз взаємозв’язків факторів 8 \¥ 0 Т  через матрицю 
8\¥ОТ/ТО\¥8 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 Стратегічного
плану,

•  оголошення про підготовку технічних завдань на проекти розвитку, які 
відповідають завданням Стратегічного плану.
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Упродовж липня та серпня 2021 року відбувалася підготовка технічних 
завдань на проекти розвитку, які відповідають завданням Стратегічного плану. 
Усього за цей період зацікавленими у розвитку Володимирецької селищної 
територіальної громади, представниками місцевого самоврядування, місцевих 
органів державної влади, бізнесу, громадських організацій було підготовлено 55 
ідей.

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 Стратегічного плану.

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 «Об’єднані територіальні громади Рівненщини». 
Методичне забезпечення, експертний аналіз даних і результатів досліджень, 
надання консультаційних послуг з питань стратегічного планування забезпечували:

- Василь Туз, виконавчий директор Асоціації «Об’єднані територіальні 
громади Рівненщини»;

- Тарас Микитин, радник Асоціації «Об’єднані територіальні громади 
Рівненщини».

Стратегічний план розвитку Володимирєцьиої селищ ної територіальної громади на період до 2027
року
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3. КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ГРОМАДИ

Стратегічний план розвитку Володимирецької селищ ної територіальної громади на період до 2027
року_________________

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 З
Населені пункти Володимирецької селищної територіальної громади та їх

характеристики

№ Найменування територіальних 
громад та населених пунктів, що 

входять до їх складу, із зазначенням 
адміністративного статусу

Чисельність 
населення 
станом на 
01.01.2020

Відстань до 
адміністративного центру 

територіальної 
громади, км

Володимирецька селищна рада
1 смт. Володимирець 9311 31,5

Берестівська сільська рада
2 с. Берестівка 932 10,3
3 с. Острівці 420 11,2

Біленська сільська рада
4 с. Біле 804
5 с. Малі Телковичі 319 39,5
6 с. Новосілки 334 36,3

Великотелковицька сільська рада
7 с. Бишляк 734 37,5
8 с. Великі Телковичі 1240 33,4

Воронківська сільська рада
9 с. Воронки 1654 17,5
10 с. Луко 406 25,9

Довговільська сільська рада
11 с. Довговоля 1979 5,0

Жовкинівська сільська рада
12 с. Жовкині 932 9,0

Красносільська сільська рада
13 с. Зелене 902 11,3

14 с. красносілля 592 7,8

15 с. Липне 239 11,3

Любахівська сільська рада
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16 с. Любахи 666 11,3

17 с. Чудля 354 18,0

Половлівська сільська рада
18 с.Зелениця 262 14,1

19 с. Половлі 924 16,4

Степангородська сільська рада
20 с. Степангород 1901 28,8

Хиноцька сільська рада
21 с. Радижеве 379 16,8
22 с. Хиночі 1018 21,0
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Рис.1. Мапа Володимирецької селищної територіальної громади

Володимирецька селищна 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.
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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).

Стратегічний план розвитку Володимирецької селищ ної територіальної громади на період до 2027
року___________________________________________________________________________________________

Інші види діяльності 

Колективні, громадські та особисті послуги І 

Охорона здоров'я та соціальна догюллога 9%

Освіта 10%

Державне управління 3%

Операції з нерухолАІспо, здавання під.,.  ̂ 0%

<Р І н а н с о ваді я л ь н і с і ь 1 

Транспорт І зв'язок 

Готелі та ресторани 

Оптова й роздрібна торгівля: торгівля,

Будівництво 

Прог-дисловість 5%

: Сільське господарство, .мисливство, лісове.,,

27̂

20%

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.

Освітній сектор Володимирецької селищної територіальної громади 
представлений З дошкільними закладами та 17 загальноосвітніми навчальними 
закладами. Мережа закладів охорони здоров’я складається з Володимирецької 
багатопрофільної лікарні, Володимирецького центру первинної медико-санітарної 
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.
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Стратегічний план розвитку Володимирецької селиш,ної територіальної громади на період до 2027
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Таблиця 4
Порівняння громади, району, області

Регіони/території Площа,
км̂

Площа у % 
до загальної 
площі/райо
ну/області

Населен-н
я

Населення у % 
до загального 

населення/райо
ну/області

Густота
населен

ня

Володимирецька селищна 
територіальна громада

707 26302 37,2

Варашський район 3330 21,2 138940 18,9 41,7
Рівненська область 20051 3,5 1156200 2,3 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 
соціально-економічних тенденцій, і, тим більше, їх прогнозування, для 
новоутворених територіальних громад полягає у тому, що громади, як цілісні 
соціально-економічні 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 
ЇТ 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.

Стратегічний план розвитку Володимирецьної селищ ної територіальної громади на період до 2027
року
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Стратегічний план розвитку Володимирецьиої селищ ної територіальної громади на період до 2027
року
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Рис 3. Статево-вікові піраміди наявного населення Рівненської області та
України станом на 01.01.2018 р.
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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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Стратегічний план розвитку Володимирецьиої селищ ної територіальної громади на період до 2027
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Таблиця 5
Розподіл населення за віком, осіб

Показники 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Вікові категорії населення

Молодше за працездатний 7744 8307 8674 9052 8943 8340 7985

Працездатний
15788 5131 14983 14484 14674 15290

1580
9

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
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короткостроковому періоді можна передбачати сталість показника навантаження на 
1 працездатну особу

Таблиця 6
Природний та міграційний рух населення Володимирецької селищної

Стратегічний план розвитку Володимирецької селищ ної територіальної громади на період до 2027
року

Показники 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Народжені 538 520 493 459 422 414 389
Померлі 325 313 319 310 304 287 311
Природний приріст 214 208 174 148 118 127 78
Прибулі 196 336 185 165 209 263 272
Вибулі 154 356 111 121 306 364 261
Сальдо міграції 41 -20 74 44 -98 -101 10
Загальне збільшення 
(зменшення) 255 188 248 192 20 26 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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..Іпе«''(Народжени
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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.
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Стратегічний план розвитку Володимирецьиої селищної територіальної громади на період до 2027 
рому

ІНШИМИ словами, в основі кожного сценарію повинні бути покладені базові 
сценарні припущення, за яких можуть виникати ті чи інші фактори впливу.

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 соціально-економічної системи 
залишається незмінним, тобто послідовність станів системи змінюється за 
інерцією: громада рухається по інерції, суспільно-економічний 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.

22



Стратегічний план розвитку Володимирецьиої селии^ної територіальної громади на період до 2027 
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4. Рівень реальної бюджетної забезпеченості громади дещо покращується 
внаслідок створення ТГ.

Що відбувається:
Населення громади до 2027 року суттєво не скорочується. Деяке скорочення 

відзначається у сільських територіях.
Доходів бюджету ТГ недостатньо для суттєвого покращення інфраструктури 

громади. Локальне покращення 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. Національна валюта 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 Стратегічний план 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,
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5. Громада є активним учасником впровадження Стратегічного плану 
розвитку регіону та, відповідно, реципієнтом Державного Фонду регіонального 
розвитку.

6. Дещо покращується інфраструктура внаслідок надходжень додаткових 
коштів до бюджету в рамках фінансової децентралізації.

Що відбувається:
Громада позиціонує себе як територія сприятлива для розвитку 

підприємництва. 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.

Стратегічний план розвитку Володимирецької селиш,ної територіальної громади на період до 2027
року
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4.4. 8\¥ОТ/ТО\¥8-аналіз Володимирецької селищної територіальної громади

Стратегічний план розвитку Володимирецької селищ ної територіальної громади на період до 2027
року_______________________________________________________________________________

Таблиця 7
Фактори 8\¥ОТ Володимирецької селищної територіальної громади (за 

результатами засідання робочої групи 28 червня 2021 року)

Сильні сторони Слабкі 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 Рівненгцині. 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 
об’єктів природно-заповідного фонду
8. Можливість розвитку зеленого 
туризму (наявність озер, пам’яток історії та 
архітектури)
9.
послуг

Висока якість надання медичних

1. Низька якість автомобільних доріг 
місцевого значення
2. Значна тіньова зайнятість
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

Можливості Загрози
], Покраш,ення 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 проектів розвитку громад 
за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів та 
міжнародної технічної допомоги
6. Зростання популярності внутрішнього 
туризму__________________________________

1. Призупинення реформ в Україні
2. Посилення необгрунтованого 
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______________________
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8\¥ОТ/ТО\¥8-аналіз виявляє взаємозв’язки сформульованих факторів через 
матрицю 8\¥ОТ/ТО\¥8 та дозволяє визначити, як саме виявлені комбінації 
факторів впливають на вибір тої чи іншої Стратегічного плану, які «точки 
зростання» формують ті чи інші «кластери» комбінацій факторів 8¥/0Т , які 
конкурентні переваги території та зовнішні виклики мають стратегічне значення 
для Володимирецької селигцної 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 Стратегічного плану -  агресивна,
наступальна.

Рис. 9. Взаємозв’язки факторів 8\¥О Т у секторі «Порівняльні переваги»
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Сектор «Виклики».Тип Стратегічного плану -  динамічна, конкурентна.

Стратегічний план розвитку Володимирецької селищ ної територіальної громади на період до 2027
року  ______________________________________  ____________________ _____________________________
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громад іа рахунок коштів 
бюджетів усіх рівнів та 
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Рис. 10. Взаємозв’язки факторів 8\¥О Т у секторі «Виклики»
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Сектор «Ризики».Тип Стратегічного плану -  оборонна.

Слабкі сторони

Стратегічний план розвитку Володимирецьиої селищ ної територіальної громади на період до 2027
року________________________________________________________________ ____________________________

Посилюють Загрози

Неврегульований видобуток 
корисних копалин_____ _

8, Відслтність швидкісного ініернету в 
населених щ-иктах (с. Малі 
Телковичі. Радижеве. Лщо, Біле, 
Новосшкії),

9, Відсутність розвиненої культурно- 
сдортнвної інфрастрзщфи______

Рис. 11. Взаємозв’язки факторів 8\¥О Т у секторі «Ризики»
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Висновки та ідентифікація пріоритетів розвитку: 
Порівняльні переваги 

(визначені в результаті аналізу сильних сторін і можливостей)
1) 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 
сільськогосподарського 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.

2) 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.

3) 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)

1) 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.

2) Інвестиційна активність та покращення 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.

3) Підвищення підприємницької активності також може збільшитися за 
рахунок зростання популярності сільського, зеленого, культурного, світоглядного 
туризму.

Ризики

Стратегічний план розвитку Володимирецької селищ ної територіальної громади на період до 2027
року
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(визначені в результаті аналізу слабких сторін і загроз)
1) Згортання реформ та, як наслідок цього, скорочення обсягів фінансової 

підтримки ТГ обмежуватиме реконструкцію інженерно-технічних комунікацій.

Стратегічний план розвитку Володимирецьиої селищ ної територіальної громади на період до 2027
року________________________________ ____________ ______________________ _______  ________________
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5. СТРАТЕГІЧНІ, ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ

Базуючись на результатах соціально-економічного аналізу, 
8\¥ОТ/ТО¥/8-аналізу 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:

Стратегічний план розвитку Володимирецької селищ ної територіальної громади на період до 2027
року  _________________________________________________ ___ _________________________________________
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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

Операційні цілі Завдання

1. Розвиток
економічного
потенціалу

1.1. Створення 
інвестиційних пропозицій 
для бізнесу

1.1.1. Розвиток інфраструктури підтримки 
бізнесу
1.1.2. Інформаційна підтримка інвестиційної 
привабливості громади

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

1.2.1. Сприяння розвитку кооперації
1.2.2. Допомога у розвитку місцевих 
ремесел.
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1.3. Розвиток 
рекреаційних зон та 
туризму

1.3.1. Розвиток туристичної інфраструктури
1.3.2. Розробка нових туристичних 
маршрутів

1.4. Розвиток
комунального
господарства

1.4.1. Створення системи роздільного збору 
сміття.
1.4.2. Модернізація комунального 
господарства
1.4.3. Розвиток сфери соціальної інженерної 
інфраструктури

2. Інтеграція
сільських
територій

2.1. Розвиток дорожньої 
інфраструктури

2.1.1. Ремонт та реконструкція доріг
2.1.2. Встановлення вуличного освітення

2.2. Підвищення якості 
надання медичних, 
освітніх та соціальних 
послуг

2.2.1. Покращення надання освітніх послуг
2.2.2. Вдосконалення соціальних послуг
2.2.3. Покращення медичних послуг

2.3 Підтримка локальних 
проектів громади

2.3.1. Створення громадського бюджету
2.3.2. Сприяння реалізації місцевих проектів

2.4. Забезпечення 
належного рівня 
правопорядку та безпеки

2.4.1. Покращення системи протирадіаційних 
укриттів
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СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ І, РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
Селище Володимирець, а зараз вже й Володимирецька селищна 

територіальна громада, зовні асоціюється, насамперед, з колишнім 
Володимирецьким районом та близькістю до Рівненської ЛЕС. Багато мешканців 
громади працює у Вараші, решта робочих місць - у бюджетній сфері, у будівництві, 
торгівлі, а також самозайнятість у малому бізнесі та одноосібному 
сільськогосподарському виробництві.

У середньостроковій перспективі економічний профіль Володимирецької 
селищної територіальної громади будуть формувати рекреаційна сфера та 
екологічне сільськогосподарське виробництво та переробка сільськогосподарської 
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 Стратегічного плану 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 Стратегічного плану 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:
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формування інвестиційних пропозицій громади; 
просування інвестиційних пропозицій на інвестиційні ринки; 
пошук, залучення та супровід інвестора; 
промоція та маркетинг інвестиційного потенціалу громади; 
підтримка малого і середнього бізнесу;
координація заходів з реалізації Стратегічного плану розвитку громади.

В рамках даної цілі передбачається виконання таких завдань:
Завдання 1.1.1. Розвиток інфраструктури підтримки бізнесу
Швидка зміна ринкової кон'юнктури та правових аспектів ведення бізнесу 

негативно впливає на прояв підприємницької ініціативи, особливо, серед молодого 
населення громади. Швидкість адаптації локального бізнесу до динамічних умов 
визначає його успішність. Завданням передбачається створення просторів та 
організацію подій для забезпечення доступу до актуальної інформації, отримання 
персональних консультацій, поглибленого вивчення конкретної сфери ведення 
бізнесу, налагодження комунікації в бізнес-середовищі громади.

У процесі об’єднання громади відбулася зміна меж Володимирецької 
селищної ради. Для забезпечення сталого розвитку новоутвореної територіальної 
громади необхідно розробити одночасну містобудівну документацію на місцевому 
рівні та документацію із землеустрою -  як інструмент комплексного управління у 
галузі використання земель громади, встановлення їх призначення, зонування 
території та визначення напрямів Гї збалансованого розвитку. Зокрема, однією з 
цілей завдання є створення запасів масивів земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення комунальної власності, які можливо буде 
використати для залучення великих інвесторів, підтримки кооперативного руху або 
ж створення комунальних підприємств у аграрному секторі.

Завдання 1.1.2. Інформаційна підтримка інвестиційної привабливості 
громади

Серед найважливіших завдань, які стоять сьогодні перед Володимирецькою 
селищною територіальною громадою, є залучення інвесторів, активізація 
інвестиційної діяльності, залучення інвестицій в економічний та соціальний 
розвиток, підвищення конкурентоспроможності, забезпечення сталого розвитку 
територіальної громади.

Залучення інвестицій в економіку є показником стабільності й успішності 
соціально-економічного розвитку певної територіальної громади. До основних 
результатів виконання даного завдання відноситься:

-  поліпшення регуляторного і інвестиційного клімату в громаді, 
забезпечення прозорості, стабільності і простоти інвестиційної діяльності;

-  створення системи мобілізації інвестиційних ресурсів;
-  збільшення надходжень до бюджету громади шляхом реалізації 

інвестиційних проектів;
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-  формування інвестиційно-привабливого іміджу Володимирецької 
селищної територіальної громади як території, сприятливої для інвестування і 
співробітництва;

-  забезпечення поінформованості потенційних інвесторів про 
інвестиційні можливості та умови здійснення інвестиційної діяльності в 
Володимирецькій селищній територіальній громаді.

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 ї“ї 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).

Оскільки земельні ресурси та їх обсяги в даній галузі визначають масштаби 
розвитку агросектору громади, то особливу увагу варто звернути на можливість 
мобілізації запасів земель сільськогосподарського призначення комунальної 
власності. Масиви цих земель доречно буде пропонувати в оренду інвесторам, котрі 
зацікавлені в територіально близьких земельних ділянках великої площі, а також 
надавати в користування новоствореним кооперативам.

Завдання 1.2.1. Сприяння розвитку кооперації
Досягнення завдання передбачається шляхом проведення таких заходів та 

проектів, як:
-  мобілізація запасів земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності,
-  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 організаційно-правових 
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
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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;
•  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 
відвідуватимуть 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 Стратегічного плану 
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 

внаслідок 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 Стратегічного
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плану комунальних підприємств, треба узгоджувати між собою технічні, 
організаційні та фінансові заходи, а при підготовці програм -  Стратегічного плану 
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.

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.
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СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2. ІНТЕГРАЦІЯ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Володимирецька селищна, за офіційним визначенням, 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 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 З Стратегічного плану регіонального розвитку Рівненської 
області на 2020-2027 рр. Досягнення стратегічної цілі пропонується через таку 
структуру операційних цілей та завдань:

Операційна ціль 2Л. 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.

Стратегічний план розвитку Володимирецьної селищ ної територіальної громади на період до 2027
рому

39



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 соціально-економічних 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 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 

матеріально-технічна база, застаріла інфраструктура, які не дозволяють ефективно 
здійснювати діагностування хвороб на ранніх стадіях, а також проводити 
профілактику для недопущення захворювань. Основний акцент розвиток первинної
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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 
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. 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
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будинків, для чого їх несучі конструкції повинні бути розраховані на тиск в фронті 
ударної хвилі повітря.
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6. ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ

В основу Плану реалізації Стратегічного плану 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.
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Часові рамки і засоби реалізації
План реалізації Стратегічного плану складається з двох Стратегічних програм 

у відповідності зі стратегічними цілями Стратегічного плану, які реалізуються 
через відповідно 13 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 організаційно-правових 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 Територія впливу

Напрям 1.1. Створення інвестиційних пропозицій для бізнесу

1.1.1.
1 Створення бізнес-хабу для організаційної 

підтримки малого бізнесу
Володимирецька
ТГ

2 Розробка Комплексного плану просторового 
розвитку території Володимирецької селищної ТГ

Володимирецька
ТГ

1.1.2.
3 Розробка інвестиційного паспорта громади Володимирецька

ТГ

4 Розробка брендбуку громади Володимирецька
ТГ

Напрям 1.2, Створення умов для розвитку с/г виробництва та переробки

1.2.1.

1.2.2.

5 Створення аграрного бізнес-інкубатора Володимирецька
ТГ

6 Проведення циклу навчальних семінарів для 
індивідуальних сільськогосподарських виробників

Володимирецька
ТГ

7

Запровадження фестивалю від майстрів 
Володимиреччини; ковалів, столярів, лозоплетів, 
ювелірів, вишивальниць і рукодільниць «Ремесла 
бурштинового краю»

Володимирецька
ТГ
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Напрям 1.3. Розвиток рекреаційних зон та туризму

1.3.1.

1.3.2.

8 Створення рекреаційного простору для 
проведення пленеру «Мистецька алея палацу 
Красицьких»

Володимирецька
тг

9 Створення паркової зони зі скейт-парком на 
території смт Володимирець

смт Володимирець

10 «риезіМе» - інтерактивна мапа туристичних і 
квестових маршрутів на теренах громади

Володимирецька
ТГ

Напрям 1.4. Розвиток комунального господарства
1.4.1. 11 «Твоя громада - не смітник». Запровадження 

системи роздільного збору сміття
Володимирецька
ТГ

1.4.2. 12 Придбання техніки для роботи комунального 
підприємства

Володимирецька
ТГ

1.4.3. 13
Будівництво системи зливної каналізації для 

водовідведення поверхневих дощових стічних вод 
смт Володимирець

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 конкурентоспроможності місцевої
економіки;

громади;

залучення інвестицій;
залучення інвестицій у розвиток «зеленої економіки» громади 
збільшення обсягів виробництва та експорту;
створення нових робочих місць, зменшення відпливу населення з

•  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, іцо пропонуються в оренду 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 сільськогосподарського виробництва та 
переробки:
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•  КІЛЬКІСТЬ створених сільськогосподарських кооперативів;
•  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 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Вартіс
ть,

тис.
грн.

Створення бізнес-хабу для 
організаційної підтримки малого 
бізнесу

0 100 200 200 200 300 1000

Розробка Комплексного плану 
просторового розвитку території 
Володимирецької селищної ТГ

1000 2000 3000 3000 0 0 9000

Розробка інвестиційного паспорта 
громади 40 ЗО 45 50 0 0 165

Розробка брендбуку громади 20 20 20 20 ЗО 0 110
Створення аграрного 
бізнес-інкубатора 1000 1000 1000 1000 1000 1000 6000

Проведення циклу навчальних 
семінарів для індивідуальних 
сільськогосподарських виробників

50 50 50 50 50 50 300

Запровадження фестивалю від 
майстрів Володимиреччини; ковалів, 
столярів, лозоплетів, ювелірів, 50 200 150 200 200 200 1000
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вишивальниць і рукодільниць 
«Ремесла бурштинового краю»
Створення рекреаційного простору 
для проведення пленеру «Мистецька 
алея палацу Красицьких»

200 250 300 300 300 300 1650

Створення паркової зони зі 
скейт-парком на території смт 
Володимирець

500 700 1000 1000 0 0 3200

«риезіМе» - інтерактивна мапа 
туристичних і квестових маршрутів на 
теренах громади

0 300 300 400 400 400 1800

«Твоя громада - не смітник». 
Запровадження системи роздільного 
збору сміття

100 300 900 900 1000 1000 4200

Придбання техніки для роботи 
комунального підприємства 1000 1500 2000 2000 2000 2000 10500

Будівництво системи зливної 
каналізації для водовідведення 
поверхневих дощових стічних вод смт 
Володимирець

1000 5000 5000 5000 5000 5000 26000

ВСЬОГО: 4960 11450 13965 14120 10180 10250 64925

Стратегічна програма 2. Інтеграція сільських територій

Таблиця 11

Стратегічна програма 2. «Інтеграція сільських територій»

Завдання № Назва проекту Територія впливу
Напрям 2.1 . Розвиток дорожньої інфраструктури

1

Поточний середній ремонт автомобільної дороги 
загального користування Т-18-09 
Переброди-Дубровиця-Володимирець-Суховоля 
км 79+ 720 - км 84+700

Володимирецька
отг

2.1.1. 2

Поточний середній ремонт автомобільної дороги 
загального користування Т-18-09 
Переброди-Дубровиця-Володимирець-Суховоля 
км 94+ 800 - км 101+500

Володимирецька
ОТГ

3

Поточний середній ремонт автомобільної дороги 
0180203 Володимирець-Красносілля-Малі Телковичі 
на ділянці км 13+00 - км 19+400

Володимирецька
ОТГ

4
Поточний середній ремонт автомобільної дороги 
0180203 Володимирець-Красносілля-Малі Телковичі 
на ділянці км 19+400 - км 24+800

Володимирецька
ОТГ
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5
Поточний середній ремонт автомобільної дороги 
0180209 Степангород-Хиночі-Радижеве-Зелене на 
ділянці км 3+200 -  км 7+100

Володимирецька
отг

2.1.2. 6

Модернізація (реконструкція) мережі зовнішнього 
освітлення із застосуванням енергозберігаючих 
технологій у населених пунктах 
Володимирецької селищної територіальної 
громади

Володимирецька
ОТГ

Напрям 2.2. Підвищення якості надання медичних, освітніх та соціальних
послуг

2.2.1.

7

Реконструкція Степангородської ЗОНІ І-ІІІ ст. по 
вул. Шевченка, 59 в с. Степангород 
Володимирецького району під Степангородський 
НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ

с. Степангород

8
Нове будівництво гімназії по вул. Озерська, 66, с. 
Воронки, Володимирецька територіальна громада, 
Вараський район, Рівненська область

с. Воронки

9

Капітальний ремонт покрівлі блоку початкових 
класів Володимирецького закладу загальної 
середньої освіти І-ТІІ ступенів №1 
Володимирецької селищної ради за адресою: вул. 
Поштова, 17 смт. Володимирець Вараського 
району Рівненської області

смт. Володимирець

10

Капітальний ремонт (утеплення фасадів) 
Володимирецького закладу дошкільної освіти 
комбінованого типу «Казка» на вул. Пилипа 
Орлика, 1 в смт. Володимирець Рівненської області

смт.Володимирець

2.2.2. 11

Будівництво спортивного залу із збірних 
металевих конструкцій, вул. Київська, 476, смт 
Володимирець Володимирецької територіальної 
громади Вараського району Рівненської області

смт.Володимирець

2.2.3. 12

Реконструкція приймального відділення 
лікувального корпусу комунального 
некомерційного підприємства «Володимирецька 
багатопрофільна лікарня» по 
вул. Грушевського, 39, смт Володимирець 
Рівненської області

Володимирецька
ОТГ

Напрям 2, 2к Підт зимка локальних проектів громади

2.3.1. 13
Розробка та реалізація цільової програми 
«Громадський бюджет Володимирецької селищної 
територіальної громади на 2022-2027 роки»

Володимирецька
тг
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2.3.2. 14
Впровадження конкурсу «Локальні громадські 
ініціативи Володимирецької селищної 
територіальної громади»

Володимирецька
ТГ

Напрям 2.̂ . Забезпечення належного рівня правопорядку та безпеки населення

2.4.1.

15
Капітальний ремонт протирадіаційного укриття 
№ 64371 на вул. Миру, 4 в смт Володимирець 
Рівненської області

смт Володимирець

16
Капітальний ремонт протирадіаційного укриття 
№ 64263 на вул. Горького, 2 в смт Володимирець 
Рівненської області

смт Володимирець

Очікувані результати та показники ефективності реалізації Стратегічної 
програми 2. Інтеграція сільських території!

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 та безпеки:
•  відремонтовано 2 протирадіаційні укриття.

Орієнтовний фінансовий план
Таблиця 12
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Орієнтовний фінансовий план Програми «Інтеграція сільських територій»

Назва проекту 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Вартість, 
тис, грн.

Поточний середній ремонт 
автомобільної дороги загального 
користування Т-18-09
Переброди-Дубровиця-Володимир 
ець-Суховоля км 79+ 720 - км 
84+700

150 50000 50000 100150

Поточний середній ремонт 
автомобільної дороги загального 
користування Т -18-09 
Переброди-Дубровиця-Володимире 
ць-Суховоля км 94+ 800 - км 
101+500

150 67000 67000 134150

Поточний середній ремонт 
автомобільної дороги 0180203 
Володимирець-Красносілля-Малі 
Телковичі на ділянці км 13+00 - км 
19+400

30054 41099 7115:

Поточний середній ремонт 
автомобільної дороги 0180203 
Володимирець-Красносілля-Малі 
Телковичі на ділянці км 19+400 - 
км 24+800

150 30000 34800 64950

Поточний середній ремонт 
автомобільної дороги О 180209 
Степангород-Хиночі-Радижеве-Зеле 
не на ділянці км 3+200 -  км 7+100

100 25000 32366 57466

Модернізація (реконструкція) 
мережі зовнішнього освітлення із 
застосуванням енергозберігаючих 
технологій у населених пунктах 
Володимирецької селищної 
територіальної громади__________

300 300 500 500 500 500 2600

Реконструкція Степангородської 
ЗОНІ 1-ІП ст. по вул. Шевченка, 59 в 
с. Степангород Володимирецького 
району під Степангородський НВК 
«Загальноосвітня школа 1-Ш 
ступенів -  дошкільний навчальний 
заклад (ДНЗ)» Володимирецької 
районної ради____________________

25000 22296 47296

Нове будівництво гімназії по вул. 
Озерська, 66, с. Воронки, 
Володимирецька територіальна

70000 30000 100000
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громада, Вараський район, 
Рівненська область
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

1356 1356

Капітальний ремонт (утеплення 
фасадів) Володимирецького 
закладу дошкільної освіти 
комбінованого типу «Казка» на вул. 
Пилипа Орлика, 1 в смт. 
Володимирець Рівненської області

3218 О О 3218

Будівництво спортивного залу із 
збірних металевих конструкцій, 
вул. Київська, 476, смт 
Володимирець Володимирецької 
територіальної громади Вараського 
району Рівненської області________

14000 10000 24000

Реконструкція приймального 
відділення лікувального корпусу 
комунального некомерційного 
підприємства «Володимирецька 
багатопрофільна лікарня» по 
вул. Грушевського, 39, смт 
Володимирець Рівненської області

7500 7500

Розробка та реалізація цільової 
програми «Громадський бюджет 
Володимирецької селищної 
територіальної громади на 
2022-2027 роки»_______________

100 200 300 500 500 700 2300

Впровадження конкурсу «Локальні 
громадські ініціативи 
Володимирецької селищної 
територіальної громади»__________

200 500 500 700 700 700 3300

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

5000 2017 2000 9017

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

2127 2000 2000 О О 6127
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13583
ВСЬОГО: 1 291969 199483 3700 1700 1900 634583

Припущення та ризики
Загальні припущення, що мають значення для реалізації Стратегічного 

плану, полягають в успішності задекларованих 2014-2015 рр 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 
Стратегічного плану. 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 Стратегічного плануповинні 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 Стратегічного плану 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:
® зниження інвестиційного рейтингу країни і регіону.
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® 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 Стратегічного плану 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 
Стратегічного плану,

•  досвід інших регіонів і країн може прискорити реалізацію проектів і 
сприяти отриманню максимальної віддачі,

•  відповідно до передбачених Стратегічним планом цілей, окремі 
завдання та ідеї проектів можуть бути додані, або змінені в наступні роки під час 
процедур моніторингу та актуалізації Стратегічного плану.
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7. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ, МОНІТОРИНГУ ТА ОНОВЛЕННЯ 
СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ

Реалізація завдань Стратегічного плану 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 Стратегічним планом 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 Стратегічного плану, пропозиції щодо внесення змін 
(оновлення) Стратегічного плану. Рада громади приймає рішення щодо внесення 
змін до Стратегічного плану на підставі пропозицій селищного голови.

Технічний рівень управління і моніторингу виконує Комітет з управління 
впровадженням Стратегічного плану, який:

•  забезпечує виконання завдань Стратегічного плану 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 
Стратегічного плану як відповідь на виявлені нові загрози і можливості.

Управління процесом реалізації Стратегічного плану
Управління процесом реалізації Стратегічного плану 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

Стратегічний план розвитку Володимирецької селищної територіальної громади на період до 2027
року_____________________________________________ ___________________________________________________

53



відповідальність за реалізацію завдань стратегічного плану 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 їх селищному 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 
виконавчого комітету.

Пропозиції щодо зміни основного тексту Стратегічного плану формуються 
відділом економіки, інвестицій, житлово-комунального господарства, 
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 Стратегічного плану
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 Стратегічного плану 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;
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•  частка довжини автошляхів з пошкодженим покриттям до загальної 
довжини автошляхів;

•  середній бал за результатами ЗНО в школах громади;
•  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 Стратегічного плану. 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 Стратегічного 
плану проміжний аналіз фінансових потреб, зведений по всіх стратегічних цілях. 
Затверджений Комітетом з управління впровадженням Стратегічного плану 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

Стратегічний план розвитку Володимирецьиої селии^ної територіальної громади на період до 2027

роиу__________________ _______________________________ ______________________________________ ______

Завдання Стратегічного 
плану, якому відповідає 
проект:

1.1.1. Розвиток інфраструктури підтримки бізнесу

Назва проекту: Створення бізнес-хабу для організаційної підтримки 
малого бізнесу

Цілі проекту:

•  забезпечення підприємців-початківців, самозайнятих осіб, а 
також тих, хто лише збирається відкрити власну справу, 
багатофункціональним простором для індивідуальної роботи

•  підтримка та розвиток місцевого бізнесу
•  налагодження ефективної системи комунікації між 

бізнесовим сектором громади та місцевою владою
Територія на яку проект 
матиме вплив: Володимирецька селищна ТГ

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод

500 осіб, які здійснюють чи планують здійснювати 
господарську діяльність на території Володимирецької ТГ

Стислий опис проекту:

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 
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.

Очікувані результати:

• 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

Ключові заходи проекту:

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
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Період здійснення: 2022-2027  роки:
Орієнтовна вартість 
проекту, тис, грн._________ 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Разом

О 100 200 200 200 300 1000

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, програми та проекти міжнародної технічної 
допомоги

Ключові
учасники
проекту;

потенційні
реалізації Володимирецька селищна рада; підрядні організації.

Інше:

Завдання Стратегічного 
плану, якому відповідає 
проект:_______________

1.1.1. Розвиток інфраструктури підтримки бізнесу

Назва проекту: Розробки Комплексного плану просторового розвитку 
території Володимирецької селищної ТГ___________________

Цілі проекту:

прогнозування розвитку територп 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 
матиме вплив:

Володимирецька селищна ТГ

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод________ 26326 осіб - мешканці Володимирецької ТГ

Стислий опис проекту:

У процесі об’єднання громади відбулася зміна меж 
Володимирецької селищної ради. Для забезпечення сталого 
розвитку новоутвореної територіальної громади необхідно 
розробити одночасну містобудівну документацію на 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______________

Очікувані результати: затверджені текстові та графічні матеріали Комплексного
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плану просторового розвитку території Володимирецької 
селищної територіальної громади_________________________

Ключові заходи проекту:

Проектом передбачається:
в визначення розробника комплексного плану
• 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 соціально-економічного розвитку громади

• врахування державних та регіональних інтересів, інтересів 
суміжних територіальних громад, проектних рішень чинної 
містобудівної документації, в тому числі визначення 
проектних 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 проектних 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

в 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__________________________________________________
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• підготовка матеріалів для проходження громадських 
слухань 3 розгляду проекту документації, засідання 
архітектурно-містобудівної ради, процедури стратегічної 
екологічної оцінки

• вормування відомостей для внесення до ДЗК та МБК, 
оформлення пояснювальних записок та графічних 
матеріалів, передача документації замовнику

• доопрацювання проекту документації за результатами 
погодження із Замовником, за результатами проходження 
процедури СЕО, громадського обговорення та розгляду 
проекту комплексного плану архітектурно містобудівною 
радою

Період здійснення: 2022 -  2025 роки:
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 2022 2023 2024 2025 202

6 2027 Разом

1000 2000 3000 3000 9000

Джерела фінансування: Місцевиіі, обласний, державний бюджети, програми та проекти 
міжнародної технічної допомоги

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту:

Володимирецька селищна рада; підрядні організації/установи.

Інше:

Завдання Стратегічного 
плану, якому відповідає 
проект:

1.1.2. Інформаційна підтримка інвестиційної привабливості 
громади

Назва проекту: Розробка інвестиційного паспорта громади

Цілі проекту:

• 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 
матиме вплив: Володимирецька селищна ТГ

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 26326 осіб - мешканці Володимирецької ТГ

Стислий опис проекту:

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
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друкованому вигляді дозволяє використовувати його для 
розсипки 3 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 
інвесторів в громаду.

Очікувані результати:

® створення та формування фінального дизайну 
інвестиційного паспорту 

• виготовлення інвестиційного паспорта в електронному та 
паперовому варіанті, за попереднім аналізом ресурсного 
потенціалу та конкурентних переваг громади

Ключові заходи проекту:

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.
Період здійснення: 2022 -  2025 роки:
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Разом

40 ЗО 45 50 0 0 165

Джерела фінансування: Місцевий, обласний, державний бюджети, програми та проекти 
міжнародної технічної допомоги

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту:

Володимирецька селищна рада; підрядні організації/установи.

Інше:

Завдання Стратегічного 
плану, якому відповідає 
проект:

1.1.2. Інформаційна підтримка інвестиційної привабливості 
громади

Назва проекту: Розробка бренд-буку громади

Цілі проекту:

« 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
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• можливість розвитку мікропідприємств, що не мають 
власного розробленого бренду, за рахунок використання 
бренду громади

• 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 
матиме вплив: Володимирецька селищна ТГ

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод

Більше 26326 осіб - мешканці Володимирецької ТГ, інвестори, 
підприємці, партнери, туристи.

Стислий опис проекту:

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: 
створення громади для людей, створення туристичної 
привабливості території, відкритість до партнерства та 
підтримка місцевих бізнесів.

Очікувані результати:

• створення бренду громади, який відображає візію сталого 
розвитку Володимирецької ТГ

® створення нового креативного сайту Володимирецької ТГ і 
сторінки в соціальних мережах 

® створення логотипу, девізу та брендбуку Володимирецької 
ТГ

• розробка рекламної продукції з логотипом

Ключові заходи проекту:

Проектом передбачається:
• визначення розробника брендбуку фомади
• складання та затвердження проекту завдання на розроблення 

бренд-буку громади
• збір інформації, проведення робочих зустрічей та воркшопів. 
® формування розуміння громади, її перспектив та

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 
проекту, тис. грн. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Разом

20 20 20 20 ЗО 0 ПО

Джерела фінансування: Місцевий, обласний, державний бюджети, програми та проекти 
міжнародної технічної допомоги
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Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту:

Володимирецька селищна рада; підрядні організації/установи.

Інше:

Технічні завдання на проекти місцевого розвитку напряму 1.2. Створення 
умов для розвитку с/г виробництва та переробки

Завдання Стратегічного 
плану, якому відповідає 
проект:

1.2Л. Сприяння розвитку кооперації

Назва проекту: Створення аграрного бізнес-інкубатора

Цілі проекту:

• активізація підприємницької діяльності у сфері аграрного 
виробництва та переробки

• збільшення кількості суб’єктів підприємницької діяльності 
у сфері агровиробництва та переробки продукції

• створення нових робочих місць у сільському господарстві 
та переробці продукції

• використання сучасних технологій вирощування органічної 
ягоди

• застосування збалансованих кормів у тваринництві
• просування сільськогосподарської продукції на ринки збуту
• популяризація виробленої продукції 

сільськогосподарськими виробниками у громаді
« створення сільськогосподарських обслуговуючих 

кооперативів
Територія, на яку проект 
матиме вплив: Володимирецька селищна ТГ

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод

2000 - мещканці Володимирецької ТГ, підприємці, 
науковці-практики.

Стислий опис проекту:

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 
екскурсій, круглих столів, консультування приватних 
підприємців, допомога новоствореному кооперативу 
обладнанням допоможе на практиці переконатись в 
ефективності запропонованих технологій аграрного 
виробництва.

Очікувані результати:

• створення аграрного бізнес інкубатора
• 200 учасників семінарів тренінгів отримають знання щодо 

створення та роботи кооперативів, вирощування, догляду 
та зберігання органічної аграрної продукції та її продажу; |
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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___________________________________________

Ключові заходи проекту:

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»
створення веб сайту агробізнес інкубатора
висвітлення у ЗМІ ходу реалізації проекту_________________

Період здійснення: 2022 -  2027 роки:
Орієнтовна 
проекту, тис, грн.

вартість 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Разом

1000 1000 1000 1000 1000 1000 6000

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, програми та проекти міжнародної технічної 
допомоги

Ключові
учасники
проекту:

потенційні
реалізації

Володимирецька селищна рада, Рівненський центр 
маркетингових досліджень, підприємці.

Інше:

Завдання Стратегічного 
плану, якому відповідає 
проект:

1.2.1. Сприяння розвитку кооперації

Назва проекту:
Проведення циклу навчальних семінарів для 
індивідуальних сільськогосподарських виробників
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Цілі проекту:
• підвищення освітнього рівня сільськогосподарських 

виробників
• розвиток малого підприємництва у сільській місцевості_____

Територія, на яку проект 
матиме вплив: Володимирецька селищна ТГ

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод________

500 - мешканці 
науковці-практики.

Володимирецької ТГ, підприємці,

Стислий опис проекту:

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.______________________________________

Очікувані результати:

пщвищення 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________________________________________________

Ключові заходи проекту:

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_____________________________________________

Період здійснення: 2022 -  2027 роки:
Орієнтовна вартість 
проекту, тис, грн.__________ 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Разом

50 50 50 50 50 50 300

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, програми та проекти міжнародної технічної 
допомоги
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Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту:

Володимирецька селищна рада, причетні установи та 
організації

Інше:

Завдання Стратегічного 
плану, якому відповідає 
проект;

1.2.2. Допомога у розвитку місцевих ремесел

Назва проекту:

Запровадження фестивалю від майстрів 
Володимиреччини: ковалів, столярів, лозоплетів, ювелірів, 
вишивальниць і рукодільниць «Ремесла бурштинового 
краю»

Цілі проекту:

• 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 
матиме вплив: Володимирецька селищна ТГ, сусідні громади

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод

Більше 20000 - мешканці Володимирецької ТГ, 
майстри-ремісники, гості громади.

Стислиіі опис проекту:

Народні ремесла є невід’ємною частиною культури та побуту 
традиційного українського суспільства. 3 одного боку вони 
пов’язані із господарством та освоєнням природних ресурсів, а 
3 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.

Очікувані результати:

9 формування традиції проведення фестивалю «Ремесла 
бурштинового краю»

• розвиток ремісничого сектору в економіці громади
• покращання іміджу громади та приваблення туристів

Ключові заходи проекту:

в проведення фестивалю-ярмарки «Ремесла бурштинового 
краю» на території смт Володимирець

• проведення майстер-класів
• розробка каталогу ремесел краю
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в проведення концерту сучасної етномузики
Період здійснення: 2022 -  2027 роки:
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Разом

50 200 150 200 200 200 1000

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, програми та проекти міжнародної технічної 
допомоги

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту:

Володимирецька селищна рада, причетні установи та 
організації

Інше:

Технічні завдання на проекти місцевого розвитку напряму 1.3. Розвиток 
рекреаційних зон та туризму

Завдання Стратегічного 
плану, якому відповідає 
проект:

1.3.1. Розвиток туристичної інфраструктури

Назва проекту: Створення рекреаційного простору для проведення 
пленеру «Мистецька алея палацу Красицьких»

Цілі проекту:

• створення рекреаційного простору на базі палацо-паркового 
комплексу «Палац Красицьких»

9 проведення літніх художніх пленерів, виставок
• популяризація творчості серед підлітків та дорослих
• вплив на формування естетичних смаків мешканців
в створення колекції мистецьких творів за тематикою «Спадок 

Красицьких»
•  широке висвітлення проблеми необхідності реконструкції 

будівлі палацу Красицьких
Територія, на яку проект 
матиме вплив: Володимирецька селиидна ТГ

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод Більше 20000 - мешканці Володимирецької ТГ, митці, туристи.

Стислий опис проекту:

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 
культурно-мистецьких заходів типу пленерів, художніх 
виставок, 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 спрямування, що виявляється в порушенні
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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.

Очікувані результати:
•  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 -  2027 роки:
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 2022 2023 2024 2025 2026 202

7 Разом

200 250 300 300 300 300 1650

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, програми та проекти міжнародної технічної 
допомоги

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту:

Володимирецька селищна рада, причетні установи та 
організації, представники мистецької сфери

Інше:

Завдання Стратегічного 
плану, якому відповідає 
проект;

1.3.1. Розвиток туристичної інфраструктури

Назва проекту: Створення паркової зони зі скейт-парком на території смт 
Володимирець

Цілі проекту:

в створення зеленої відпочинкової зони на території пустиря
•  забезпечення мешканців, особливо молоді, зоною для 

активного відпочинку
•  зростання рівня комунікації мешканців

Територія, на яку проект 
матиме вплив: Володимирецька селищна ТГ

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод Більше 9000- мешканці Володимирецької ТГ, митці, туристи.
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Стислий опис проекту:

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, 
гцо необхідно для розвитку сучасної молоді нашої громади для 
підтримки активного і здорового способу життя. Скейтбординг 
та ВМХ додали в Олімпійську програму, отже будівництво 
скейт парку може стати стартом для тренування майбутніх 
олімпійських чемпіонів.

Очікувані результати:

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: 2022-2027  роки:
Орієнтовна вартість 
проекту, тис, грн._________ 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Разом

500 700 1000 1000 О О 3200

Джерела фінансування:
Місцевий бюджет, програми та проекти міжнародної технічної 
допомоги __________________

Ключові
учасники
проекту:

потенційні
реалізації

Володимирецька селищна рада, причетні установи та 
організації, підприємці

Інше:
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Завдання Стратегічного 
плану, якому відповідає 
проект:

1.3.2. Розробка нових туристичних маршрутів

Назва проекту: «Оие8ІМе» - інтерактивна мапа туристичних і квестових 
маршрутів на теренах громади

Цілі проекту:

• 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 

ОРЗ-технологій
•  динамічне відображення туристичної та 

готельно-ресторанної інфраструктури
•  аналіз інформаційно-аналітичної бази даних туризму для 

стратегічного управління розвитком 
туристично-рекреаційної сфери.

Територія, на яку проект 
матиме вплив: Володимирецька селищна ТГ

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод Більше 26000- мешканці Володимирецької ТГ, туристи.

Стислий опис проекту:

«РиезіМе» -  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. 
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.

Очікувані результати:

•  діюча інтерактивна мапа туристичних і квестових маршрутів 
на теренах громади

® розвинена туристична та готельно-ресторанна 
інфраструктура 

® збільшення потоку туристів у громаду
•  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 

покажчиків на визначених локаціях
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•  визначення розробника інтерактивної карти туристичних 
маршрутів

•  розробка інтерактивної карти туристичних маршрутів
•  рекламація карти та самих маршрутів
•  проведення щорічних теренових та квестових ігор

Період здійснення: 2023 -  2027 роки:
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Разом

0 300 300 400 400 400 1800

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, програми та проекти міжнародної технічної 
допомоги

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту:

Володимирецька селищна рада, причетні установи та 
організації, підприємці, краєзнавці

Інше:

Технічні завдання на проекти місцевого розвитку напряму 1.4. Розвиток 
комунального господарства

Завдання Стратегічного 
плану, якому відповідає 
проект;

1.4.1. Створення системи роздільного збору сміття.

Назва проекту: «Твоя громада - не смітник». Запровадження системи 
роздільного збору сміття

Цілі проекту:

•  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 
матиме вплив: Володимирецька селищна ТГ

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод

На першому етапі 9000 мешканців смт Володимирець, на 
другому - 17000 мешканців сільських місцевостей громади

Стислий опис проекту:

На території громади спостерігається значне накопичення 
твердих побутових відходів, стихійних сміттєзвалищ. 
Необхідно створити систему поводження 3 відходами, 
засновану на нових методах вирішення проблем по збиранню, 
сортуванню та відвантаженню твердих побутових відходів у 
короткостроковій перспективі та підготовці матеріальної, 
інформаційної бази для управління відходами у майбутньому; 
підвищення рівня екологічної культури населення.

Очікувані результати: •  територія громади без сміття
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•  екологічно свідомі жителі сортують побутові відходи вдома, 
здають їх на переробку

•  у громаді організовано діє система збору відсортованих 
побутових відходів 3 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

Ключові заходи проекту:

•  укладання договорів на виконання робіт по проекту
•  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
•  налагодження системи збору відсортованої сировини та її 

відвантаження
•  впровадження системи роздільного збору сміття в решті 

населених пунктів громади

Період здійснення: 2022 -  2027 роки:
Орієнтовна вартість 
проекту, тис, грн. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Разом

100 300 900 900 1000 1000 4200

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, програми та проекти міжнародної технічної 
допомоги

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту:

Володимирецька селиш,на рада, КП «Аква»

Інше:

Завдання Стратегічного 
плану, якому відповідає 
проект:

1.4.2. Модернізація комунального господарства

Назва проекту: Придбання техніки для роботи комунального підприємства

Цілі проекту:

•  поліпшення соціальних потреб населення;
•  підвишення ефективності роботи комунального 

підприємства
•  поліпшення якості надання комунальних послуг

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

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:

покращення екологічної ситуації 
підвищення конкурентоспроможності 
підприємства
створення нових робочих місць
забезпечення стабільного розвитку території громади

комунального

Ключові заходи проекту:

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: 2022 -  2027 роки:
Орієнтовна вартість 
проекту, тис, грн.__________ 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Разом

1000 1500 2000 2000 2000 2000 10500

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, ДФРР, програми та проекти міжнародної 
технічної допомоги

Ключові 
учасники 
проект}:

потенційні
реалізації Володимирецька селищна рада, КП «Аква», підрядні 

організації

Інше:

Завдання Стратегічного 
плану, якому відповідає 
проект:

1.4.3. Розвиток сфери соціальної інженерної інфраструктури

Назва проекту:
Будівництво системи зливової каналізації для 
водовідведення поверхневих дощових стічних вод смт 
Володимирець
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Цілі проекту:
•  поліпшення соціальних потреб населення
•  покращення екологічної ситуації
•  поліпшення якості життя мешканців селища Володимирець

Територія, на яку проект 
матиме вплив: Володимирецька селищна ТГ

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод________ 3000 мешканців смт Володимирець

Стислий опис проекту:

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._____________________________________

Очікувані результати:

належне якісне функціонування централізованої системи 
дощової каналізації
ліквідація екологічних і економічних ризиків від 
потрапляння дощових та стічних вод до водних об’єктів, 
підземних, ґрунтових вод і ґрунту
покращення санітарно -  епідеміологічної ситуації на 
території впровадження проекту___________________________

Ключові заходи 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
•  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: 2022 -  2027 роки:
Орієнтовна 
проекту, тис, грн.

вартість
2022 2023 2024 2025 2026 2027 Разом
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1000 5000 5000 5000 5000 5000 26000

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, ДФРР, програми та проекти міжнародної 
технічної допомоги

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту:

Володимирецька селищна рада, КП «Аква», підрядні 
організації

Інше:

Технічні завдання на проекти місцевого розвитку Стратегічної програми 2. 
«Інтеграція сільських територій»

Технічні завдання на проекти місцевого розвитку напряму 2.1. «Розвиток дорожньої

Завдання Стратегічного 
плану, якому відповідає 
проект:

2.1.1. Ремонт та реконструкція доріг

Назва проекту:

Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального 
користування Т-18-09 
Переброди-Дубровиця-Володимирець-Суховоля км 79+ 720 - 
км 84+700

Цілі проекту:

•  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 3 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 
матиме вплив: Рівненська область

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод Більше 20000, мешканці Рівненської області, підприємці, туристи.

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
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•  зниження собівартості перевезення вантажів і пасажирів та 
збільшення прибутку на автомобільному транспорті у зв’язку 
3 поліпшенням умов експлуатації автомобільного транспорту.

Ключові заходи проекту:

•  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
Період здіііснення: 2022 -  2023 роки:
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Разом

50000,0 50000,0 0 0 0 0 100150,0
Джерела фінансування: Місцевий та державний бюджети
Ключові потенціііні 
учасники реалізації 
проекту:

Володимирецька селищна рада, Служба автомобільних доріг у 
Рівненській області, Рівненська обласна державна адміністрація

Інше:

Завдання Стратегічного 
плану, якому відповідає 
проект;

2.1.1. Ремонт та реконструкція доріг

Назва проекту:

Поточний середній ремонт автомобільної дороги 
загального користування Т-18-09 
Переброди-Дубровиця-Володимирець-Суховоля км 94+ 800 
- км 101+500

Цілі проекту:

•  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 
матиме вплив: Рівненська область

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод

Більше 20000, мешканці Рівненської області, підприємці, 
туристи.
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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 3 поліпшенням умов експлуатації автомобільного 
транспорту

Ключові заходи проекту:

•  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
Період здійснення: 2022 -  2023 роки:
Орієнтовна вартість 
проекту, тис, грн. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Разом

67000,0 67000,0 0 0 0 0 134150,0
Джерела фінансування: Місцевий та державний бюджети
Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проект>':

Володимирецька селишна рада, Служба автомобільних доріг у 
Рівненській області, Рівненська обласна державна 
адміністрація

Інше:

Завдання Стратегічного 
плану, якому відповідає 
проект:

2.1.1. Ремонт та реконструкція доріг

Назва проекту:
Поточний середній ремонт автомобільної дороги 0180203 
Володимирець-Красносілля-Малі Телковичі на ділянці км 
13+00-км  19+400

Цілі проекту:

•  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

76



Стратегічний план розвитку Володимирецької селищної територіальної громади на період до 2027
року

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 
матиме вплив: Рівненська область

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод

Більше 15000, мешканці Рівненської області, підприємці, 
туристи.

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 3 поліпшенням умов експлуатації автомобільного 
транспорту

Ключові заходи проекту:

•  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
Період здійснення: 2022 -  2023 роки:
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Разом

30053,1 41098,88 0 0 0 0 71151,98
Джерела фінансування: Місцевий та державний бюджети
Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту:

Володимирецька селищна рада. Рівненська обласна державна 
адміністрація

Інше:

Завдання Стратегічного
плану, якому відповідає 2.1.1. Ремонт та реконструкція доріг
проект:
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Назва проекту:
Поточний середній ремонт автомобільної дороги 0180203 
Володимирець-Красносілля-Малі Телковичі на ділянці км 
19+400 - км 24+800

Цілі проекту:

•  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 
матиме вплив: Рівненська область

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод

Більше 15000, мешканці Рівненської області, підприємці, 
туристи

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 3 поліпшенням умов експлуатації автомобільного 
транспорту

Ключові заходи проекту:

•  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
Період здійснення: 2022 -  2023 роки:
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Разом

30000,0 34800,0 0 0 0 0 64950,0
Джерела фінансування: Місцевий та державний бюджети
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Ключові
учасники
проекту:

потенційні
реалізації Володимирецька селищна рада, Рівненська обласна державна 

адміністрація

Інше:

Завдання Стратегічного 
плану, якому відповідає 
проект:

2.1.1. Ремонт та реконструкція доріг

Назва проекту:
Поточниіі середній ремонт автомобільної дороги о  180209 
Степангород-Хиночі-Радижеве-Зелене на ділянці км 3+200 
-  км 7+100

Цілі проекту:

•  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 
матиме вплив: Рівненська область

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод

Більше 2000, мешканці Володимирецької ТГ, підприємці, 
туристи

Стислиіі 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 3 поліпшенням умов експлуатації автомобільного 
транспорту

Ключові заходи проекту:

•  відновлення земляного полотна і водовідведення 
9  суцільний ремонт дорожнього покриття
•  вирубка зелених насаджень в межах смуги відводу дороги
•  влаштування та заміна дорожніх, мостових та пішохідних 

огороджень
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•  відновлення або нанесення нової вертикальної та 
горизонтальної розмітки

•  встановлення та заміна дорожніх знаків, напрямних 
пристроїв, знаків індивідуального проектування

Період здійснення: 2022 -  2023 роки:
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Разом

25000,0 32365,56 0 0 0 0 57465,56
Джерела фінансування: Місцевий та державний бюджети
Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту:

Володимирецька селищна рада, Рівненська обласна державна 
адміністрація

Інше:

Завдання Стратегічного 
плану, якому відповідає 
проект:_______________

2.1.2. Встановлення вуличного освітлення

Назва проекту:

Модернізація (реконструкція) мережі зовнішнього 
освітлення із застосуванням енергозберігаючих технологій 
у населених пунктах Володимирецької селищної 
територіальної громади__________________________________

Цілі проекту:

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 
матиме вплив: Володимирецька селищна ТГ

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод________ 26000 мешканців громади

Стислий опис проекту:

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. 
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 
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
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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, ш;о покращує сприйняття кольорів; сучасний красивий 
дизайн світильників; простота в обслуговуванні_______________

Очікувані результати:

•  належне якісне функціонування системи вуличного 
освітлення

•  покращення якості життя мешканців громади
•  зменшення витрат на обслуговування системи освітлення та 

споживання електроенергії________________________________

Ключові заходи проект}^

розробка проекту модернізації мережі зовнішнього 
освітлення із застосуванням енергозберігаючих технологій 
населеного (них) пункту (тів).
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: 2022 -  2027 роки:
Орієнтовна вартість 
проекту, тис, грн.__________ 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Разом

300 500 500 500 500 500 2800

Джерела фінансування:
Місцевий бюджет, програми та проекти міжнародної технічної 
допомоги

Ключові
учасники
проекту:

потенційні
реалізації Володимирецька селищна рада, підрядні організації

Інше:
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Технічні завдання на проекти місцевого розвитку напряму 2 ,2 , «Підвищення 
якості надання медичних, освітніх та соціальних послуг»

Завдання Стратегічного 
плану, якому відповідає 
проект:

2.2.1. Покращення надання освітніх послуг

Н азва проекту:

Реконструкція Степангородської ЗОШ  І-Ш  ст. по вул. 
Ш евченка, 59 в с. Степангород Володимирецького району 
під Степангородський НВК «Загальноосвітня ш кола І-ІІІ 
ступенів -  дош кільний навчальний заклад (,ДНЗ)» 
Володимирецької районної ради

Цілі проекту:
•  будівництво сучасного закладу освіти
•  забезпечення дітей доступною загальною середньою 

освітою
Територія, на яку проект 
матиме вплив: Володимирецька ТГ, село Степангород

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод Більше 2000, мешканців села Степангород Володимирецької ТГ

Стислий опис проекту: Передбачається завершення будівництва сучасного закладу 
освіти

Очікувані результати:

•  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
•  підвищення якості навчання

Ключові заходи проекту:

•  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 
проекту, тис. грн.

2022 2023 Разом

25 000,000 22 295,488 47 295,488

Джерела фінансування:
Місцевий бюджет, державний бюджет, програми та проекти 
міжнародної технічної допомоги

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту:

Володимирецька селищна рада, Степангородський заклад 
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Володимирецької 
селищної ради, причетні установи та організації, підприємці
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Інше:

Завдання Стратегічного 
плану, якому відповідає 
проект:

2.2.1. Покращення надання освітніх послуг

Назва проекту:
Нове будівництво гімназії по вул. Озерська, 66, с. Воронки, 
Володимирецька територіальна громада, Вараський район, 
Рівненська область

Цілі проекту:
•  будівництво сучасного закладу освіти;
•  забезпечення дітей доступною загальною середньою 

освітою.
Територія, на яку проект 
матиме вплив: Володимирецька ТГ, село Воронки

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод Майже 2000, мешканців села Воронки Володимирецької ТГ

Стислий опис проекту: Передбачається будівництво сучасного закладу освіти

Очікувані результати:

•  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
•  підвищення якості навчання

Ключові заходи проекту:

•  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 здіііснення: 2022 -  2023 роки:
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 2022 2023 Разом

70 000,000 ЗО 000,000 100 000,000

Джерела фінансування:
Місцевий бюджет, державний бюджет, програми та проекти 
міжнародної технічної допомоги

Ключові потенціііні 
учасники реалізації 
проекту:

Володимирецька селищна рада, Воронківська гімназія 
Володимирецької селищної ради

Інше:
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Завдання Стратегічного 
плану, якому відповідає 
проект;

2.2.1. Покращення надання освітніх послуг

Назва проекту:

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

Цілі проекту:
•  капітальний ремонт покрівлі закладу освіти
•  забезпечення дітей доступною загальною середньою 

освітою
Територія, на яку проект 
матиме вплив: Володимирецька ТГ,

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 646 учнів та 64 працівники закладу освіти Володимирецької ТГ,

Стислий опис проекту: Передбачається капітальний ремонт покрівлі закладу освіти.

Очікувані результати:

® 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

Ключові заходи проекту:

•  забезпечити проект відповідним достатнім фінансуванням
•  організація та виконання підготовчих робіт
•  організація та виконання будівельно-монтажних робіт 

будівлі
•  прийняття об’єкта в експлуатацію

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

1 355,562 1 355,562

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, державний бюджет, програми та проекти 
міжнародної технічної допомоги

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту:

Володимирецька селищна рада, Володимирецький заклад 
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 Володимирецької 
селищної ради

Інше:

Завдання Стратегічного 
плану, якому відповідає 
проект;

2.2.1. Покращення надання освітніх послуг

Назва проекту:
Капітальний ремонт (утеплення фасадів) 
Володимирецького закладу дошкільної освіти
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комбінованого типу «Казка» на вул. Пилипа Орлика,! в 
смт. Володимирець Рівненської області

Цілі проекту: •  капітальний ремонт покрівлі закладу освіти
•  забезпечення дітей доступною дошкільною освітою

Територія, на яку проект 
матиме вплив: Володимирецька ТГ

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод

120 вихованців та 34 працівники закладу освіти 
Володимирецької ТГ

Стислий опис проекту: Передбачається утеплення фасаду закладу освіти.

Очікувані результати:

•  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

Ключові заходи проекту:

•  забезпечити проект відповідним достатнім фінансуванням
•  організація та виконання підготовчих робіт
•  організація та виконання будівельно-монтажних робіт 

будівлі
•  прийняття об’єкта в експлуатацію

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

3 217,566 3 217,566

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, державний бюджет, програми та проекти 
міжнародної технічної допомоги

Ключові потенційні 
учасники реалізапії 
проекту:

Володимирецька селищна рада, Володимирецький дошкільний 
заклад комбінованого типу «Казка» Володимирецької селищної 
ради

Інше:

Завдання Стратегічного 
плану, якому відповідає 
проект:

2.2.2. Покращення соціальних послуг

Назва проекту:

Будівництво спортивного залу із збірних металевих 
конструкцій, вул. Київська, 476, смт Володимирець 
Володимирецької територіальної громади Вараського 
району Рівненської області

Цілі проекту:
•  будівництво сучасного спортивного залу
•  забезпечення жителів селища можливістю займатися 

спортом в комфортних умовах
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Територія, на яку проект 
матиме вплив: Володимирецька ТГ

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод Майже 10 000 жителів Володимирецької ТГ

Стислий опис проекту: Передбачається будівництво сучасного спортивного залу на 
базі дитячо-юнацької спортивної школи

Очікувані результати:

•  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

Ключові заходи проект}:

•  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 
проекту, тис. грн. 2022 2023 Разом

14 000,000 10 000,000 24 000,000

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, державний бюджет, програми та проекти 
міжнародної технічної допомоги

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту:

Володимирецька селищна рада, Степангородський заклад 
загальної середньої освіти І-ІИ ступенів Володимирецької 
селищної ради, причетні установи та організації, підприємці

Інше:

Завдання Стратегічного 
плану, якому відповідає 
проект:

2.2.3. Покращення медичних послуг

Назва проекту:

Реконструкція приймального відділення лікувального 
корпусу комунального некомерційного підприємства 
«Володимирецька багатопрофільна лікарня» по вул. 
Грушевського, 39, смт Володимирець Рівненської області

Цілі проекту:
•  реконструкція приймального відділення 
« забезпечення жителів громади доступом до якісних 

медичних послуг
Територія, на яку проект 
матиме вплив:

Володимирецька ТГ,
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Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод Більше 20 000 жителів Володимирецької ТГ.

Стислий опис проекту: Передбачається реконструкція приймального відділення.

Очікувані результати:

•  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

Ключові заходи проекту:

•  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
• приііняття об’єкта в експлуатацію

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

7 500,202 7 500,202

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, державний бюджет, програми та проекти 
міжнародної технічної допомоги

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту:

Володимирецька селищна рада, причетні установи та 
організації, підприємці

Інше:

Технічні завдання на проекти місцевого розвитку напряму 2.3. «Підтримка

Завдання Стратегічного плану, 
якому відповідає проект:

2.3.1, Створення громадського бюджету

Назва проекту:
Розробка та реалізація цільової програми «Громадський 
бюджет Володимирецької селищної територіальної 
громади на 2022-2027 роки»

Цілі проекту:
•  формування активного суспільства в громаді, діалогу та 

співпраці між громадою та місцевою владою
• вирішення актуальних проблем громади

Територія, на яку проект 
матиме вплив: Володимирецька селищна ТГ

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 26300 - мешканці Володимирецької ТГ
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Стислий опис проекту:

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 громадськості до вирішення місцевих проблем. 
Саме методологія партиципаторного бюджетування (від. англ. 
раїїісіраіогу Ьисі§е1:іп§), 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 
олосування вирішити, в який спосіб витрачати частину 

бюджету.__________________________________________________

Очікувані результати:

створення ефективного механізму взаємодії структурних 
підрозділів Володимирецької селишної 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 
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______________________________________________

Ключові заходи проекту:

ухвалення рішення про запровадження громадського 
бюджету
визначення головних розробників, співрозробників та
виконавців програми
визначення цілей громадського бюджету
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
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року

Період здійснення: 2022 -  2027 роки:
Орієнтовна вартість проекту, 
тис. грн. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Разом

100 200 300 500
500 700

2300

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

Інше:

Завдання Стратегічного плану, 
якому відповідає проект: 2.3.2.Сприяння реалізації місцевих проектів

Н азва проекту:
Впровадження конкурсу «Локальні громадські 
ініціативи Володимирецької селищної територіальної 
громади»

Цілі проекту:

•  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 
матиме вплив:

Володимирецька селищна ТГ

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод

26300 - мешканці Володимирецької ТГ

Стислий опис проекту:

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. 
Введення практики конкурсів громадських ініціатив дасть 
можливість активним мешканцям реалізувати власні 
проекти, які будуть спрямовані на покращення якості 
життя всієї громади.

Очікувані результати:
•  реалізація суспільно важливих проектів та ідей, 

ініційованих жителями громади
•  забезпечення ефективної комунікації в громаді

Ключові заходи проекту:

•  створення конкурсної комісії
•  розробка програми Конкурсу (вимоги, критерії і т.п)
•  оголошення початку прийому конкурсних заявок
•  проведення роз’яснювальних семінарів та консультацій
•  оцінка заявок та обрання переможця
•  створення плану реалізації проекту
•  впровадження проекту

89



Стратегічний план розвитку Володимирецьної селищної територіальної громади на період до 2027
року

•  прийняття об’єкта в експлуатацію
Період здійснення: 2022 -  2023 роки:
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 2022 2023 Разом

5 000,000 2 017,030 7 017,030

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, державний бюджет, програми та проекти 
міжнародної технічної допомоги

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту:

Володимирецька селищна рада, Володимирецький ліцей 
«Колегіум» Володимирецької селищної ради.

Інше:

Завдання Стратегічного 
плану, якому відповідає 
проект:

2.4.2. Покращення системи протирадіаційних укриттів

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

Цілі проекту:

•  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 
матиме вплив: Володимирецька ТГ,

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 304 учнів та 46 працівники закладу освіти Володимирецької ТГ.

Стислий опис проекту: Передбачається проведення капітального ремонту 
протирадіаційного укриття.

Очікувані результати:

•  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

Ключові заходи проекту:

•  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 рік:
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Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 2022 Разом

2 126,282 2 126,282

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, державний бюджет, програми та проекти 
міжнародної технічної допомоги

Ключові потенціііні 
учасники реалізації 
проекту;

Володимирецька селищна рада, Володимирецький заклад 
загальної середньої освіти І-ІП ступенів №2 Володимирецької 
селищної ради.

Інше:
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СХВАЛЕНО

Рішення виконавчого комітету 
А& 2022 року № і

ЗВІТ

ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ СТРАТЕГІЧНОГО 
ПЛАНУ РОЗВИТКУ ВОЛОДИМИРЕЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД НА ПЕРІОД ДО 2027
РОКУ

2022



Звіт з СЕО складено колективом виконавців та експертів, залучених до 
розробки СЕО:

1. БАЗАКА Іван

2. БЕРТАШ Борис

3. БОБРИК Олександр
4. ВЕРЕМЕЄНКО Сергій

5. ВОЙТОВИЧ Віктор
6. ІВАШИНЮТА Сергій

7. КАРАЇМЧУК Іван

8. КОТОВИЧ Арсеній

9. МАРКОВЕЦЬ Олександр

10. МИКИТИН Тарас

11. ПЕТРУК Олександр

12. ПРИХОДБКО Оксана
13. САМКОВСЬКА Оксана

14. СИВИЙ Руслан

15. ТУЗ Василь

16.ЯКИМЧУК Аліна

заступник селищного голови, заступник голови 
робочої групи;
кандидат економічних наук, доцент, голова 
Рівненського обласного товариства охорони 
природи ;
депутат Володимирецької селищної ради; 
доктор сільськогосподарських наук, професор 
кафедри агрохімії, ґрунтознавства та 
землеробства НУВГП; 
начальник земельного відділу; 
кандидат сільськогосподарських наук, доцент 
Надслучанського інституту; 
директор комунального некомерційного 
підприємства «Володимирецька
багатопрофільна лікарня» Володимирецької 
селищної ради;
заступник селищного голови, голова робочої 
групи;
начальник відділу відділу містобудування, 
архітектури, надзвичайних ситуацій, цивільного 
захисту населення та мобілізаційної роботи; 
кандидат технічних наук, доцент кафедри 
менеджменту Рівненського державного 
гуманітарного університету; 
начальник Володимирецького управління 
Головного управління Держпродспоживслужби в 
Рівненській області;
депутат Володимирецької селищної ради; 
начальник відділу економіки, інвестицій, 
житлово-комунального господарства, секретар 
робочої групи;
кандидат наук з державного управління, доцент 
кафедри державного управління,
документознавства та інформаційної діяльності 
НУВГП;
виконавчий директор Асоціації територіальних 
громад Рівненщини;
доктор економічних наук, професор кафедри 
державного управління, документознавства та 
інформаційної діяльності НУВГП.
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Список скорочень

ГДК Гранично допустима концентрація

ДДП Документ державного планування

МСБ Малий та середній бізнес

ОВНС Оцінка впливу на навколишнє середовище

ПАТ Публічне акціонерне товариство

РГ Робоча група

СЕО Стратегічна екологічна оцінка

ТПВ Тверді побутові відходи



Вступ

На сучасному етапі розвитку суспільства все більшого значення у 
міжнародній, національній і регіональній політиці набуває концепція 
збалансованого розвитку, що спрямована на інтеграцію економічної, соціальної та 
екологічної складових розвитку. Поява цієї концепції пов’язана з необхідністю 
розв’язання екологічних проблем і врахування екологічних питань в процесах 
планування та прийняття рішень щодо соціально-економічного розвитку країн, 
регіонів і населених пунктів.

Одним з інструментів екологічної політики, який дозволяє поряд з 
економіч-ними та соціальними факторами враховувати в процесах планування та 
управління екологічні фактори, є екологічна оцінка. Екологічна оцінка заснована на 
простому принципі: легше виявити і запобігти негативним для довкілля наслідкам 
діяльності на стадії планування, ніж виявляти та виправляти їх на стадії її 
здійснення.

Стратегічна екологічна оцінка упродовж останнього десятиріччя 
застосовується у багатьох країнах світу. З 2001 р. СЕО обов’язкова для 
держав-членів Європейського Союзу. Застосування СЕО в ЄС регулюється 
«Директивою 2001/42/ЕС про оцінку впливу окремих планів та програм на 
навколишнє середовище». Основні положення цієї директиви стали основою для 
підготовки Протоколу про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку 
впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті (Конвенція Еспо). 
Протокол про СЕО був підписаний у травні 2003 р. у Києві на 5-й Всеєвропейській 
конференції міністрів охорони навколишнього середовища «Довкілля для Європи».

«Стратегічність» СЕО полягає в тому, що процес екологічного оцінювання 
інтегрується в процес розробки планів і програм. Таким чином, СЕО можна 
розглядати як інструмент планування. СЕО може підвищити якість планування 
декількома способами, зокрема шляхом забезпечення сфокусованого, відкритого до 
альтернатив підходу, а також шляхом аналізу цілого ряду потенційних наслідків і 
можливостей для досягнення більш збалансованих форм розвитку.

Об'єктом оцінки даного звіту є документ державного планування - проект 
Стратегічного плану розвитку Володимирецької селищної територіальної громади 
на період до 2027 року (далі - Стратегічний план), розробка якої проводилася у 
2021 році. Зауважимо, що Стратегічний план громади розроблялась уперше, тому і 
Звіт СЕО для ДДП - Стратегічного плану розвитку Володимирецької селищної 
територіальної громади на період до 2027 року розробляється вперше.

Для проведення СЕО Стратегічного плану розвитку Володимирецької 
громади на період на період до 2027 року застосована методологія, що ґрунтується 
на досвіді інших країн, яка дозволила оцінити потенційні впливи на довкілля від 
реалізації Стратегічного плану та запропонувати заходи щодо їх пом’якшення або 
запобігання.

6



Обсяг стратегічної екологічної оцінки
В рамках розробки «Стратегічного плану розвитку Володимирецької 

селищної територіальної громади на період до 2027 року» відповідно до ст. 8 
Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» було оприлюднено Заяву про 
визначення обсягу СЕО від 12.10.2021 р.



Розділ 1. Методологія СЕО 

1.1. Нормативно-правова база проведення СЕО в Україні
Слід зазначити, що упродовж останнього десятиріччя СЕО застосовується у 

багатьох країнах світу. З 2001 р. Стратегічна екологічна оцінка стала обов’язковою 
для держав-членів Європейського Союзу. Застосування СЕО в СС регулюється 
«Директивою 2001/42/ЕС про оцінку впливу окремих планів та програм на 
навколишнє середовище».

Основні положення Директиви 2001/42/ЕС стали основою для підготовки 
Протоколу про стратегічну екологічну оцінку (Протокол про СЕО) до Конвенції про 
оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті (Конвенція 
Еспо). Протокол про СЕО забезпечив розвиток СЕО у порівнянні з Директивою 
2001/42/ЕС. Зокрема, він додав оцінку законодавчих актів, приділив значну увагу 
впливу на здоров’я населення та процедурі участі громадськості й консульта-цій із 
зацікавленими сторонами. Протокол про СЕО був ратифікований Верховною Радою 
України 01.07.2015 р. (№562-УІІІ) Станом на жовтень 2014 р. Сторонами протоколу 
були 26 країн регіону Європейської комісії ООП.

До прийняття Закону «Про стратегічну екологічну оцінку» в Україні оцінка 
впливу господарської діяльності на довкілля забезпечувалась двома інструментами: 
оцінкою впливу на навколишнє середовище (ОВНС) та державною екологічною 
експертизою.

Проведення екологічної експертизи та ОВНС регулювалося законами України 
«Про охорону навколишнього природного середовища» (1991), «Про екологічну 
експертизу» (1995), «Про ратифікацію Конвенції про оцінку впливу на навколишнє 
середовище в транскордонному контексті» (1999) та Державними будівельними 
нормами України ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на 
навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, 
будинків і споруд» (2004).

Закон України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної 
політики України на період до 2030 р.» №2697-УІІІ від 28.02.2019 р. визначив 
засади нової екологічної політики України як частини реформ, що впроваджуються 
в процесі асоціації з ЄЄ. В цьому законі СЕО згадується в основних принципах 
національної екологічної політики, інструментах реалізації національної 
екологічної політики та показниках ефективності Стратегічного плану.

Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» ухвалений 20 березня
2018 р, (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, №16, ст. 138) є основою для 
проведення стратегічної екологічної оцінки (СЕО) Стратегічного плану розвитку 
Володимирецької громади.

Законом визначено повноваження суб’єктів стратегічної екологічної оцінки, 
порядок проведення такої оцінки, транскордонні консультації та інформування про 
затвердження документа державного планування та моніторинг його виконання.



1.2. Методологія проведення СЕО Стратегічного плану розвитку 
Володимирецької селищної територіальної громади на період на період до 2027

року
Розробка СЕО проводилась згідно Закону України «Про стратегічну 

екологічну оцінку». Запропонована методологія проведення СЕО Стратегічного 
плану розвитку Володимирецької громади на період на період до 2027 року, як і 
методологія розроблення самої Стратегічного плану, складається з шести етапів;

Етап 1. Підготовчий
Ухвалення рішення про проведення СЕО. Створення Робочої групи (колективу 

авторів-виконавців та експертів) з СЕО та забезпечення її постійної взаємодії з 
усіма розробниками Стратегічного плану Колектив авторів-виконавців та 
експертів формується з представників органів влади та місцевого самоврядування, 
експертів з охорони довкілля, експертів з СЕО, науковців, представників 
громадськості та інших заінтересованих сторін. Робочій групі має бути 
забезпечений вільний доступ до інформації та можливість надавати коментарі й 
рекомендації розробникам Стратегічного плану.

Інформування громадськості. Вимоги щодо інформування громадськості 
сформульовані в ст. 5 «Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в 
процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються 
довкілля» (Орхуська конвенція). Інформування громадськості - важлива складова 
на всіх етапах СЕО. На підготовчому етапі необхідно проінформувати про початок 
процесу СЕО та формування колективу авторів-виконавців та експертів з СЕО.

Етап 2. Визначення сфери охоплення СЕО
Визначення ключових екологічних проблем. Огляд екологічних проблем 

необхідний для того, щоб допомогти зосередити СЕО на тих складових довкілля, 
які важливі для громади. Визначити пріоритетність екологічних проблем можуть 
допомогти питання:

1) Які проблеми найдавніші та найбільш значущі в громаді?
2) Які зміни відбуваються в довкіллі?
3) Яка історія та витоки цих проблем?
Автори-виконавці та експерти з СЕО мають визначити головні екологічні 

проблеми на основі наявних аналітичних матеріалів.
Етап 3. Оцінка екологічної ситуації на території громади
Збір та аналіз інформації про поточний стан складових довкілля, включаючи 

значення ключових екологічних показників, визначаються складові довкілля (як 
екологічні, так і соціально-культурні), на яких зосереджується увага СЕО. 
Визначаються ключові показники, які характеризують стан складових довкілля 
(наприклад, показники якості води, показники стану здоров’я населення тощо). Ці 
показники дозволять прийняти рішення, оцінити зміни у довкіллі, зосередивши 
увагу на тих параметрах, які реагуватимуть на зміни і створюватимуть зворотній 
зв'язок, а також тих параметрах, моніторинг яких ефективний. Зібрана інформація 
дозволить оцінити поточний стан довкілля.

Етап 4. Проведення СЕО (оцінка запропонованих заходів щодо впливу на



довкілля та відповідність національним цілям і регіональним екологічним 
програмам та планам)

Оцінка ступеню врахування національних цілей і регіональних екологічних 
програм та планів в стратегічних цілях і проектах Стратегічного плану. 
Оцінюється ступінь врахування природоохоронних національних цілей і 
регіональних програм та планів в рамках пропонованої Стратегічного плану 
регіонального розвитку. Для цього використовуються екологічне законодавство, 
стратегічні документи національної екологічної політики, регіональні стратегічні 
документи та національні й регіональні екологічні програми.

Проведення консультацій з громадськістю щодо екологічних цілей. 
Результати оцінки ступеню врахування екологічних цілей обговорюються з 
громадськістю для того, щоб зібрати зауваження та пропозиції і врахувати їх в 
документації з СЕО.

Проведення оцінки впливу Стратегічного плану на складові довкілля. У 
випадку, коли у Стратегічного плану передбачаються конкретні заходи і проекти, 
що мають територіальну прив’язку, оцінюється вплив пропонованих заходів на 
складові довкілля (вплив на атмосферне повітря, воду, ґрунти, природні ресурси, 
флору і фауну). У випадку, коли неможливо чітко визначити територіальну 
прив’язку конкретних заходів і проектів, оцінка впливів Стратегічного плану 
ґрунтується на експертній оцінці членів робочої групи з СЕО. Для оцінки впливу 
можуть бути використані контрольні переліки, а також матриці взаємодій, 
конфліктів і синергізмів. При цьому оцінюються прямі, непрямі, другорядні, 
сукупні, синергетичні, короткотермінові, тимчасові та довготривалі впливи.

Проведення оцінки впливу Стратегічного плану на стан здоров ’я та 
добробут населення. У випадку, коли в Стратегічного плану передбачаються 
конкретні заходи і проекти, що мають територіальну прив’язку, група оцінює вплив 
пропонованих заходів на стан здоров’я та добробут населення (небезпека для 
здоров’я населення, соціально-економічні наслідки, поводження з відходами, 
транспорт, розвиток інфраструктури, естетичні характеристики території, 
використання ландшафтів для рекреаційних цілей тощо).

Етап 5. Розроблення документації з СЕО та передача на затвердження
Підготовка екологічного звіту та рекомендацій щодо запобігання, 

скорочення або пом’якшення потенційних негативних впливів на довкілля та 
здоров’я населення, які можуть бути результатом реалізації Стратегічного 
плану. Усі етапи проведення СЕО відображаються в екологічному звіті. На основі 
проведеного аналізу готуються рекомендації щодо запобігання, скорочення або 
пом’якшення потенційних негативних впливів на довкілля та здоров’я населення, 
які можуть бути результатом реалізації Стратегічного плану.

Забезпечення доступу громадськості до розробленої документації. 
Розроблена документація СЕО розміщується на веб-сайтах обласної ради та 
обласної держадміністрації поряд із затвердженою регіональною стратегією.

Етап 6. Моніторинг фактичного впливу впровадження Стратегічного 
плану на довкілля
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Створення системи моніторингу та оцінки впливу Стратегічного плану на 
довкілля. Документація СЕО має містити пропозиції щодо організації системи 
моніторингу впливу впровадження Стратегічного плану на довкілля. Ця система 
має враховувати той факт, що планування місцевого розвитку -  це поступовий 
процес, який залежить від розробки та схвалення Стратегічного плану, відбору 
проектів і програм з ї"ї реалізації, моніторингу фактичного впливу та запуску нового 
циклу планування. СЕО має бути складовою частиною усіх цих етапів планування.

1.3. Забезпечення доступу та врахування думки громадськості під час розробки
Стратегічного плану та проведення СЕО

Участь громадськості - один з ключових принципів СЕО. Участь 
громадськості та інших зацікавлених сторін у СЕО - гарантія запобігання 
можливостям прийняття органами влади таких стратегічних рішень, які можуть 
обмежити екологічні права та інтереси громадян.

Методологія проведення СЕО Стратегічного плану розвитку 
Володимирецької громади на період на період до 2027 року передбачає участь 
громадськості на різних стадіях процесу СЕО. Всього відбулося три засідання з 
проведення Стратегічної екологічної оцінки (СЕО) Стратегічного плану розвитку 
Володимирецької громади на період на період до 2027 року з представниками 
громадськості. Звіт з СЕО був представлений на громадське обговорення 11 
листопада 2021 р у приміщенні селищної ради.
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Розділ 2. Зміст та основні цілі документа державного планування (ДДП) - 
Стратегічного плану розвитку Володимирецької селищної територіальної 

громади на період до 2027 року, його зв’язок з іншими ДДП

2.1.Стратегічне планування у Володимирецькій селищній 
територіальній громаді

Стратегічни плану розвитку Володимирецької селищної територіальної 
громади на період до 2027 року (далі -  «Стратегічний план») розроблена на 
підставі Законів України «Про місцеві державні адміністрації» №586-ХІУ від 
09.04.1999 р., «Про місцеве самоврядування в Україні» №280/97-ВР від 21.05.1997 
р., «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і 
соціального розвитку України» №1602-111 від 23.03.2000 р., «Про стимулювання 
розвитку регіонів» №2850-ІУ від 08.09.2005 р., розпорядження сільського голови 
Володимирецької сільської ради від 01.09.2020 року №112 «Про створення робочої 
групи із розробки Стратегічного плану розвитку Володимирецької громади на 
період на період до 2027 року».

Розробка Стратегічного плану виконувалась Робочою групою у період з 
квітня 2021 по жовтень 2021 року протягом низки семінарів та дискусій.

Основне завдання Стратегічного плану розвитку Володимирецької громади -  
визначити напрями подальших дій у сфері реформування економіки громади для 
забезпечення її збалансованого розвитку на період на період до 2027 року.

Етапи розробки Стратегічного плану: 
1. Організація роботи з розроблення Стратегічного плану
Початковим етапом розробки Стратегічного плану було формування Робочої 

групи -  колективу осіб, який був створений для роботи над планом стратегічного 
розвитку громади. Саме на засіданнях Робочої групи презентувалися, 
обговорювалися усі напрями роботи та ухвалювалися відповідні рішення.

2. Соціально-економічний та 8\¥ОТ-аналіз
Відправний пункт розробки Стратегічного плану- інвентаризація 

статистичних даних. Стратегічний аналіз є чимось більшим від розгляду 
статистичних показників, оскільки передбачає також оцінку структурних, 
політичних, економічних та соціальних умов. У цьому сенсі кількісно-емпіричний 
аспект має тісний зв’язок з якісними аспектами.

Після аналізу ситуації аналізувався потенціал громади. В основу методики 
виконання цієї роботи було покладено 8\¥ОТ-аналіз. На практиці робоча група 
визначала сильні сторони громади, можливості розвитку, слабкі сторони та 
зовнішні загрози.

Виявлені сильні і слабкі сторони, можливості і загрози формують чітке 
уявлення про поточну ситуацію, проблеми та потенціал розвитку регіону, а отже є 
містком між соціально-економічним аналізом та Стратегією, причому орієнтація 
Стратегічного планута основні елементи стратегічних цілей наприкінці цього етапу 
стали очевидними. 8\¥ОТ-аналіз приведений у табл. 2.1.

12
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Таблиця 2.1
5ДУОТ-аналіз Володимирецької громади

Сильні сторони Слабкі 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 
Рівненпдині, Лісистість складає 56,8 %.
5. Перспективи для розвитку сільського 
господарства та промисловості.
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 
(озера, пам’ятки історії та архітектури).
9. Медичні послуги у громаді надаються на 
високому рівні.

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 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

Можливості Загрози

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 проектів розвитку громад за 
рахунок коштів бюджетів усіх рівнів та 
міжнародної технічної допомоги.
6. Зростання популярності внутрішнього 
туризму.

1. Призупинення реформ в Україні.
2. Посилення необгрунтованого 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.
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Порівняльні переваги, виклики та можливі ризики 
для Володимирецької громади 

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 громади, як зручне 
географічне положення, наявність інвестиційно привабливих ділянок та 
рекреаційних зон, наявність достатньої кількості трудових ресурсів, наявність 
достатньої кількості родючих та екологічно чистих сільськогосподарських земель 
та земель несільськогосподарського призначення можна стверджувати про 
існування можливостей, котрі стимулюватимуть підтримку існуючих та створення 
нових бізнесів на території громади за рахунок інвесторів, що разом з очікуваним 
підвищенням доходів населення та зацікавленістю європейських споживачів 
аграрною органічною продукцією, призведе до 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 свого часу знаходились 
поселення німецьких, польських колоністів, має пам’ятки історії та архітектури.

Виклики
(визначені в результаті аналізу слабких сторін і можливостей) 

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

Ризики
(визначені в результаті аналізу слабких сторін і загроз)



Згортання реформ та, як наслідок цього, скорочення обсягів фінансової 
підтримки громади обмежуватиме реконструкцію інженерно-технічних 
комунікацій, доріг, покращення матеріально-технічної бази соціальної сфери 
населених пунктів громади.

Крім того, затримка процесів децентралізації може посилити такі негативні 
явища (слабкі сторони регіону) як: низька якість автомобільних доріг місцевого 
значення, значний ступінь зносу комунальної інфраструктури більшості населених 
пунктів області та великі міжрайонні дисбаланси у розвитку економіки, освіти, 
культури, охорони здоров’я.

Однією із загроз, що може посилювати слабкі сторони, є відсутність 
оперативного та ефективного реагування органів влади, роботодавців та закладів 
освіти на відтік кваліфікованих кадрів за кордон, а також студентської молоді на 
навчання за межі України. Це може суттєво знизити продуктивність праці в 
господарському комплексі, погіршити ситуацію у соціальній сфері.

3. Визначення Місії, стратегічного Бачення
Робоча група визначила Місію та стратегічне Бачення розвитку громади - 

бажаного стану соціально-економічної системи у майбутньому, який може бути 
означений конкретною датою. Коректне формулювання Бачення з точним 
зазначенням складових загальної мети розвитку дуже важливе для успішного 
впровадження, подальшого моніторингу та оцінки виконання.

Стратегічне Бачення відображає те, куди громада має прийти в результаті 
реалізації Стратегічного планута відображає той конкретний результат, який бажає 
досягти у майбутньому

4, Формування стратегічних та операційних цілей із відповідними 
заходами

Стратегічні цілі визначено в найзагальніших рисах, як мінімум, на 6 років. 
Цей строк визначено для того, щоб створити стратегічну платформу для циклів 
реалізації тривалістю по З роки кожний та для уникнення необхідності повторення 
процесу розробки Стратегічного планув проміжний період і перевірки 
життєздатності планів у довгостроковій перспективі. Стратегічні цілі визначено на 
основі порівняльних переваг регіону з урахуванням викликів, а також можливих 
перешкод і ризиків на шляху розвитку.

Операційні цілі визначено як віхи на шляху досягнення стратегічних цілей, 
які передбачають реалізацію необхідних заходів. Ці заходи визначено з метою 
досягнення відповідних стратегічних цілей на період на період до 2027 року.

Етап формування стратегічних і операційних цілей супроводжувався також 
проведенням Стратегічної екологічної оцінки (СЕО), що дозволяє забезпечити 
досягнення екологічної збалансованості Стратегічного плану Для виконання СЕО 
створена окрема робоча група, основним завданням якої є оцінювання потенційних 
негативних впливів на довкілля від реалізації Стратегічного плану у майбутньому.
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Таким чином, принципи сталого розвитку стають основою для Стратегічного 
плану.

5. Громадське обговорення та ухвалення Стратегічного плану
Розробивши Стратегічний план включно з Планом її реалізації, Робоча група 

ініціює проведення громадських слухань (або використовуються інші форми 
громадського обговорення). Після проведення громадського обговорення, 
допрацьована Стратегічний план подається на розгляд і ухвалення сільською радою 
в якості політики розвитку громади.

6. Моніторинг та впровадження
Для забезпечення належного рівня відповідальності за реалізацію 

Стратегічного плану створюється система моніторингу її впровадження. Така 
система має включати Орган з моніторингу, Документ (Положення) про систему 
моніторингу виконання Стратегічного плану.

В цілому Стратегічний план - основа для її впровадження через проекти 
місцевого розвитку, що випливають з операційних цілей Стратегічного плану, а 
також базисом ухвалення управлінських та бюджетних рішень у сфері розвитку 
громади.

2.2. Стратегічні та операційні цілі Стратегічного плану
Оскільки головним об‘єктом спрямування стратегічних зусиль місцевого 

розвитку є людина і якість ї”ї життя, під час розробки Стратегічного плану було 
ухвалено рішення сформувати стратегічне Бачення розвитку громади:

Володимирецька громада це успішна громада Рівненщини з розвиненою 
інфраструктурою, туристичним та деревообробним бізнесом, високою якістю 

надання соціальних послуг, відновленим сільськогосподарським виробництвом в 
поєднанні з потужною переробною галуззю

Стратегічний план пропонує обрати реалістичний сценарій розвитку громади, 
що передбачає гармонізацію усієї ї"ї території. Це можливо за умов збереження та 
розвитку інфраструктури усієї території громади.

Обрані Стратегією стратегічні цілі -  спосіб досягнення стратегічного 
Бачення. їх визначення обумовлено, з одного боку, повноваженнями учасників 
розробки і впровадження Стратегічного плану, з іншого боку, -  наявністю 
політичної волі та інструментів впливу. Стратегічне Бачення досягатиметься через 
наступні цілі:

Стратегічна ціль 1 Стратегічна ціль 2

Розвиток економічного потенціалу Інтеграція сільських територій

Стратегічні цілі об’єднали спектри втручань, що стосуються окремих сфер 
діяльності та територій громади.

Таблиця 2.2
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Стратегічні, операційні цілі та завдання Стратегічного плану розвитку
” громади

Стратегічні
цілі

Операційні цілі Завдання

1.Розвиток
економічного
потенціалу.

1.1. Створення 
інвестиційних 
пропозицій для 
бізнесу

1.1.1. Розвиток інфраструктури підтримки 
бізнесу
1.1.2. Інформаційна підтримка інвестиційної 
привабливості громади

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

1.2.1. Сприяння розвитку кооперації
1.2.2. Допомога у розвитку місцевих 
ремесел.

1.3. Створення 
умов для розвитку 
кооперації

1.3.1. Розвиток туристичної інфраструктури
1.3.2. Розробка нових туристичних 
маршрутів

1.4. Розвиток 
рекреаційних зон 
та туризму

1.4.1. Створення системи роздільного збору 
сміття.
1.4.2. Модернізація комунального 
господарства

2. Інтеграція
сільських
територій.

2.1. Розвиток
дорожньої
інфраструктури

2.1.1. Ремонт та реконструкція доріг
2.1.2. Встановлення вуличного освітення

2.2. Підвищення 
якості надання 
медичних, 
освітніх та 
соціальних послуг

2.2.1. Покращення надання освітніх послуг
2.2.2. Вдосконалення соціальних послуг
2.2.3. Покращення медичних послуг

2.3. Підтримка 
локальних 
проектів громади

2.3.1. Створення громадського бюджету
2.3.2. Сприяння реалізації місцевих проектів

2.4. Забезпечення 
належного рівня 
правопорядку

2.4.1. Покращення системи протирадіаційних 
укриттів

2.3. Зв'язок Стратегічного плану з національними і регіональними 
екологічними програмами та планами

Стратегічного плану розвитку Володимирецької селищної територіальної 
громади на період на період до 2027 року (далі -  Стратегічний план) узгоджується 
із Законами України «Про стимулювання розвитку регіонів» №2850-ІУ від 
08.09.2005 р., «Про засади державної регіональної політики» №56-УІІІ від 
05.02.2015 р. з урахуванням положень та завдань Указу Президента України «Про 
цілі сталого розвитку України на період до 2030 р.», Програмою діяльності



Кабінету міністрів України, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів україни 
№849 від 29.09.2019 р., з Порядком розроблення регіональних стратегій розвитку і 
планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки 
результативності реалізації зазначених регіональних стратегій розвитку та планів 
заходів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №932 від
11.11.2018 р., Методикою розроблення, проведення моніторингу та оцінки 
результативності реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх 
реалізації, затвердженою Міністерством регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України №79 від 31.03.2016 р.

Відповідність Стратегічного плануна ціональним та регіональними 
екологічним програмам та їх цілям детально проаналізована в розділі 4 цього Звіту.

Проте залишається під питанням узгодженість механізмів реалізації 
запропонованих Стратегічним планом ініціатив із існуючою в державі системою 
програмно-цільового бюджетування та фінансування заходів. Стратегічний план 
сама по собі як інструмент планування регіонального розвитку не підлягає 
фінансуванню з місцевого чи державного бюджету, тому Стратегічний план має 
реалізуватись через програми соціально-економічного розвитку, цільові регіональні 
програми, проекти розвитку. В основі досягнення цілей Стратегічного плану є 
створення на основі її пріоритетів Плану реалізації Стратегічного плану на новій, 
інноваційній для української системи регіонального розвитку, основі -  як 
взаємоузгодженого у просторі та часі набору конкретних проектів та заходів 
регіонального розвитку.

Таким чином всім конкретним пропонованим Стратегічним планом заходам 
мають відповідати технічні завдання Плану реалізації, які в свою чергу для 
забезпечення їх виконання повинні бути включені у відповідні місцеві програми. 
Виходячи з того, що підставою для виконання Стратегічного плану стане саме План 
її реалізації, можна стверджувати, що цей документ також має підлягати 
стратегічній екологічній оцінці, адже саме він деталізуватиме, яким чином 
досягатимуться стратегічні та операційні цілі Стратегічного плану.

Таблиця 2.3
Зв’язок операційних цілей Стратегічного плану розвитку 

Володимирецької селищної територіальної громади на період до 2027 року 
з діючими галузевими програмами Рівненської області

Операційна цкіь Назва програми Узіоджепісіь

іілапу/Завлаїїші*
1.1.1.Покращення Програма розвитку малого і +/- 
інфра-структури се-реднього підприємництва у Програма недостатню увагу 
підтримки бізнесу Рів-ненській області на 2021-2023 приділяє розвитку

рр. (рішення Рівненської обласної інфраструктури підтримки 
ради від 24.12.2020 р. №39) підприємництва

1.1.2. Інформаційна Програма розвитку інвестиційної +/- 
підтримка інвестиційної діяльності в Рівненській області 
привабливості громади на 2021 - 2023 роки, (рішення

Рівненської обласної ради від 24

18
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Г р у д н я  2020р. № 40)
1.2.1. Сприяння розвитку Програма підтримки фермерських +/-
кооперації господарств на 2021-2023р. Кооперації

(рішення Рівненської обласної недостатню увагу, 
ради від 24 грудня 2020р. № 43)

1.3.1. Розвиток туристичної Програма розвитку туризму в 
інфраструктури Рівненській області на 2021 - 2023

роки (рішення Рівненської 
обласної ради від 24 грудня 2020р 
№ 44)

1.3.2.Розробка нових Програма розвитку туризму в

приділено

туристичних маршрутів Рівненській області на 2021 - 2023
роки (рішення Рівненської 
обласної ради від 24 грудня 2020р 
№ 44)
Обласна програма охорони 
навколишнього природного
середовища на 2017-2021 роки 
(рішення Рівненської обласної 
ради від 17 березня 2017р № 482) 

Програма розвитку дорожнього 
господарства Рівненської області 
на 2019-2022 роки (рішення 
Рівненської обласної ради від 
15.03.2019 р. №1285)

2.2.1. Покращення надання Програма розвитку освіти

+/-
Стратегічний план розглядає 

тільки розвиток одного 
маршруту

1.4.1. Створення системи 
роздільного збору сміття

2.1.1. Ремонт та 
реконструкція доріг

+

+
освітніх послуг області на

(рішення 
ради від

2.2.3. Покращення 
медичних послуг

+

Рівненської 
2019-2021роки.
Рівненської обласної
29.11.2019 р. №1508)
Програма підтримки і розвитку 
спортивної медицини та 
лікувальної фізкультури
Рівненської області на 2021-2023 
роки в умовах реформування 
галузі охорони здоров’я, (рішення 
Рівненської обласної ради від
15.12.2020 р. №12)

* операційна ціль/завдання, які можуть бути реалізовані через заходи відповідної 
програми; «+» - узгоджується; «-» -  не узгоджується; «+/-» -  узгоджується частково

З таблиці видно, що не всі завдання Стратегічного плану, що мають на меті 
зменшення антропогенного навантаження на довкілля або започаткування 
екологічно-дружніх ініціатив, можуть бути реалізовані через існуючі програми. 
Так, наприклад, основні цілі, спрямовані на поліпшення існуючої ситуації щодо 
стану довкілля, станом на 2021 рік не мають відповідних програм, через які вони 
можуть бути реалізовані. Також, важливо зазначити, що значна частка програм, 
через які можуть бути реалізовані решта операційних цілей Стратегічного плану
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екологічного спрямування, мають термін реалізації до 2023 року, в той час, коли 
сама Стратегічний план розрахована на період на період до 2027 року.



Розділ 3. Характеристика поточного стану довкілля, умов 
життєдіяльності населення у тому числі здоров’я населення, та їх прогнозні 
зміни, якщо документ державного планування не буде затверджено

3.1. Ключові екологічні проблеми, ризики впливу на здоров’я населення, 
які стосуються Стратегічного плану

На сьогодні Рівненщина відноситься до територій з помірним рівнем 
забруднення довкілля, але з помітно вираженою тенденцією до зростання 
техногенного навантаження на нього.

Всі складові довкілля (атмосферне повітря, водні та земельні ресурси) 
зазнають антропогенного навантаження, що супроводжується збільшенням обсягів 
викидів в атмосферу та скидів у поверхневі водні об’єкти зворотних вод 
підприємств, накопиченням відходів усіх класів небезпеки.

При цьому просторовий розподіл техногенного навантаження на довкілля 
Рівненщини нерівномірний, що викликане концентрацією промислового потенціалу 
переважно в центральній частині області, де і знаходиться Володимирецька 
громада.

Для забезпечення екологічного збалансованого розвитку, збереження 
популяцій видів рослин і тварин області створена мережа природно-заповідного 
фонду. На території громади знаходяться 11 обєктів природно-заповідного фонду.

Погіршенню екологічної ситуації та недобору врожаю сприяє зниження 
родючості ґрунтів через порушення, особливо останніми роками, 
сільськогосподарськими підприємствами технологій -  недотримання сівозмін, 
низькі норми внесення органічних і мінеральних добрив.

Все більшої гостроти набуває забруднення навколишнього природного 
середовища відходами виробництва і споживання.

Відсутність ефективної системи поводження з відходами на рівні регіону 
зумовлює накопичення їх значної кількості у місцях видалення, що призводить до 
антропогенного навантаження на довкілля, забруднення його основних 
компонентів: землі, водних ресурсів та атмосферного повітря, погіршення умов 
проживання населення області.

Погіршенню якості поверхневих вод сприяють скиди недостатньо очищених 
стічних вод комунальних підприємств області.

В результаті Стратегічної екологічної оцінки Стратегічного плану 
сформовано рейтинг її екологічних проблем як один з кроків визначення сфери 
охоплення СЕО (таблиця 3.1).

Таблиця 3.1
________ Ключові екологічні проблеми Володимирецької громади _______

21

№ з/п 
(рейтинг)

Проблеми

1 Поганий екологічний стан ґрунтів, негативні зміни у режимі поверхневих і 
підземних вод, висихання та суттєве зменшення обсягу лісових ресурсів внаслідок 
масового незаконного видобутку бурштину______________________________________
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2 Забруднення навколишнього природного середовища відходами виробництва і 
споживання

3 Невинесення в натуру і відсутність картографічних матеріалів водоохоронних зон 
та прибережних захисних смуг водних об’єктів

4 Забруднення атмосфери викидами закладів, підприємств, домогосподарств та 
автотранспорту

5 Забруднення поверхневих вод скидами стічних вод житлово-комунальних, 
промислових підприємств та сільським господарством, основними чинником якого 
є неефективна робота очисних споруд

6 Порушення гідрологічного та гідрохімічного режиму річок, що приводить до 
підтоплення заплав

7 Низька якість питної води та відсутність систем централізованого водопостачання 
в сільських населених пунктах

8 Низький рівень екологічної культури бізнесу та населення
9 Слабкі важелі впливу органів місцевого самоврядування на процеси охорони 

довкілля та раціонального використання природних ресурсів

Зазначені вище та інші екологічні проблеми впливають на умови 
життєдіяльності та стан здоров’я населення, адже аналіз нозогеографічних карт 
розподілу рівнів забрудненості навколишнього середовища показує, що те
риторіальний розподіл захворюваності населення тісно корелює з рівнем 
еко-ситуації на території України.

У матеріалах Всесвітньої організації охорони здоров’я вказується, що в 
сукупному вплив на здоров'я населення середовища перебування складає 20%.

Згідно В.В.Худолей та І.В.Мізгірєв (1996) в найближчі 30-40 років (при 
збереженні існуючих тенденцій розвитку індустрії) здоров'я населення на 50-70% 
буде залежати від якості середовища перебування. Велику кількість нозологічних 
одиниць можна віднести до екологічно залежних. До таких ефектів на здоров'я 
можна віднести випадки, коли забруднення навколишнього середовища сприяє 
виникненню або ускладненню захворювання.

До екологічно залежних нозологічних форм можна віднести захворювання 
органів дихання (у т, ч. бронхіальна астма), порушення чоловічого й жіночого 
репродуктивного здоров'я (у т. ч. ранні втрати плода, спонтанні аборти, уроджені 
пороки розвитку; порушення нервово-психічного розвитку дітей), злоякісні 
новоутворення (рак легенів, рак молочної залози, рак щитовидної залози) і багато 
інших змін стану здоров'я.

В цілому здоров’я населення можна оцінити такими показниками, як середня 
тривалість життя при народженні або після досягнення певного віку, загальна 
смертність та смертність дітей до одного року життя, захворюваність і 
функціональні відхилення, поширеність хвороб.

Станом на 01.01.2020 р. чисельність наявного населення Володимирецької 
громади становить 26302 осіб. Середня тривалість життя становить 71,6 років 
(чоловіки -  66,6 років, жінки -  76,7 років).

Розподіл постійного населення Володимирецької громади та віком 
представлений в таблиці 3.2.
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Таблиця 3.2

Показники

Смт
Вол
оди
мир
ець

с.
Бе
рес
тів
ка

с.
Ос
трі
вці

С-
Біл
е

с.
Ма
лі
Тел
ков
ичі

с.
Но
вос
ілк
и

с.
Би
шля
к

с.
Вел
икі
Тел
ков
ичі

с.
Во
ро
нк
и

с.
Лу
ко

с.
Дов
гово
ля

с.
Жо
вк
ині

с.
Зе
ле
не

с.
Кр
ас
но
сіл
ля

с.
Ли
пн
е

с.
Л
юб
ах
и

с.
Чу
Дл
я

с.
Зе
ле
ни
ця

с.
По
ло
влі

І ^
с.
Сте
пан
горо
д

с.
Рад
иже
ве

с.
Хин
очі

Вікові
категорії

населення
Молодше за 

працездатний 
(до 14 р)

2775 297 85 177 43 33 102 195 670 91 542 293 196 115 78 168 59 91 394 627 253 701

Працездатне
(14-65) 5722 671 227 494 243 252 183 375 582 218 1211 578 537 331 165 415 176 169 674 1073 385 1128

Старше за 
працездатний 

(від 65 р)
749 71 48 64 39 31 135 285 69 22 142 125 140 111 49 62 39 ЗО 57 91 38 111

Діти
дошкільного

віку(0-5)
1007 108 35 63 15 7 14 40 242 26

211 87 58 37 18
41

9 25 131 208 91 267

Діти 
шкільного 
віку (6-18)

2127 258 15 103 ЗО 35 146 251 445 77 399 153 172 86 47 115 38 71 315 501 175 513



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.

На сьогодні у громаді приріст населення забезпечується за рахунок 
природного приросту, темпи зростання якого поступово зменшується.

Таблиця 3.3
Природний та міграційний рух населення, осіб (сумарно виключно по всіх 

________ населених пунктах, що увійшли до складу ОТГ) за 2010-2020 роки
Показники 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Народжені 538 520 493 459 422 414 389
Померлі 325 313 319 310 304 287 311
Природний приріст 214 208 174 148 118 127 78
Прибулі 196 336 185 165 209 263 272

Вибулі 154 356 111 121 306 364 261

Сальдо міграції 41 -20 74 44 -101 10

Загальне збільшення (зменшення) 255 248 192 20 26

Динаміка демографічних процесів в Рівненській області за останні п’ять 
років наведена в табл. 3.4 [4".

Таблиця 3.4.

Показники, на 1000 осіб

Значення показників за роками Зміни у  

2019р. 
( + / - )  у  _ 

порівнянні 3 

2018 р.

2015 2016 2017 2018 2019

Народжуваність 13,9 13,5 12,4 11,5 10,7 -0,8
Загальна смертність 12,7 12,5 12,6 12,5 12,3 -0,2

Природний приріст (скорочення) + 1,2 + 1,0 -0,2 -1,0 -1,6 -0,6
Смертність дітей до 1 року на 1000 

народжених живими 8,51 8,31 8,26 6,41 8,5 +2,09

Погіршення стану довкілля безпосередньо впливає на зростання кількості 
людей, що страждають від хронічних хвороб: алергій, хвороб систем кровообігу та 
онкологічних захворювань. Захворюваність населення можна вважати найбільш 
чутливим показником, який характеризує вплив середовища на людину. При цьому 
первинна захворюваність визначається на основі лише вперше зареєстрованих 
випадків хвороби протягом року, загальна (поширеність) враховує всіх хворих, 
виявлених на момент обліку.

За даними Комунального підприємства «Обласний центр громадського 
здоров’я» в 2018 р. в порівнянні з минулим роком в області відмічається серед
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ВСЬОГО населення зниження рівня поширеності з 1890,8 до 1837,0 на 1000 осіб та 
первинної захворюваності з 751,5 до 716,5 на 1000 осіб.

Динаміка первинної захворюваності та поширеності хвороб серед населення 
Рівненщини за останні 5 років наведена в табл. 3.5 [4'.

Таблиця 3.5
Динаміка захворюваності та поширеності хвороб серед населення Рівненської

області (на 1000 осіб) [41
Категорії населення 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р.

Захворюваність всього населення 
області 757,3 758,7 751,5 716,5 693,5

в т. ч. -  дорослі 553,9 557,2 539,2 515,6 502,1

- підлітки (15-17 років) 1424,4 1513,3 1548,2 1526,0 1295,8

- діти (до 14 років) 1404,6 1381,9 1404,6 1323,0

Поширеність 1908,1 1903,5 1890,8 1837,0 1797,0

Найбільш поширеними хворобами серед населення області, як і в попередні 
роки, залишаються серцево-судинні та судинно-мозкові хвороби.

Поширеність хвороб системи кровообігу у 2018 році становила 480,9 
випадків на 1000 осіб. На другому місці знаходиться поширеність хвороб органів 
дихання 369,9 випадків на 1000 осіб. Поширеність хвороб ендокринної системи 
становить 137,7 випадків на 1000 осіб. Поширеність хвороб крові і кровотворних 
органів -  18,9 випадків на 1000 осіб. Поширеність новоутворень має стійку 
тенденцію до збільшення протягом останніх років і становить 47,3 випадків на 
1000 осіб, а також смертність від новоутворень займає друге місце після хвороб 
системи кровообігу.

3.2. Характеристика стану довкілля та умов життєдіяльності населення на 
територіях ймовірного впливу та їх прогнозні зміни, якщо документ 

державного планування не буде затверджено

3.2.1, За станом атмосферного повітря
За даними Головного управління статистики у Рівненській області загальний 

обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря у 2020 році від 
стаціонарних джерел склав 10,1 тис. т, що на 0,2 тис. т або на 2 % більше ніж у
2019 році.

Щільність викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від 
стаціонарних джерел забруднення в розрахунку на квадратний кілометр території 
області склала 506,1 кг у 2020 році проти 494,3 кг у 2019 році, у розрахунку на 
одну особу -  8,8 кг у 2020 році проти 8,6 кг у 2019 році [4',
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Таблиця 3.6
Динаміка викидів в атмосферне повітря

Роки

Викиди в атмосферне повітря, тис .т
ТЦІЛЬНІСТЬ викидів 
у розрахунку паї 
км^, кг

Обсяги 
викидів у 
розрахуй 
ку на 1 
особу, кг

Всього

у тому числі

стаціонарними
джерелами

пересувними
джерелами

2000 49,7 14,1 35,6 2478,7 42,0
2005 57,7 17,3 40,4 2877,2 49,9
2006 59,2 17,9 41,3 2952,5 51,3
2007 66,2 18,5 47,7 3301,6 57,5
2008 61,3 16,2 45,1 3057,2 53,3
2009 52,7 10,0 42,7 2628,3 45,7
2010 56,2 12,9 43,3 2805,5 48,8
2011 62,5 17,1 45,4 3114,7 54,1
2012 60,4 14,9 45,5 3012,2 52,3
2013 56,1 12,0 44,1 2801 48,5
2014 56,7 11,6 45,1 2828,5 48,9
2015 52,2 10,2 42,0 2602,1 44,9
2016 * 9,1 * 454,2** 7,8**
2017 * 9,6 * 476,8** 8,2**
2018 * 9,1 Не 455,4** у р**
2019 * 9,9 * 494,3** 8,6**
2020 10,1 506,1** 8,8**

Примітка: у 2016-2020 рр. розробка показників планом державних 
статистичних спостережень не передбачена

** у 2016-2020 рр. показники «щільність викидів у розрахунку на 1 км^> та 
«обсяг викидів у розрахунку на 1 особу» наведено у значенні «щільність викидів 
від стаціонарних джерел у розрахунку на 1 км^» та «обсяг викидів від стаціонарних 
джерел у розрахунку на 1 особу»

Показники викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами забруднення на території Володимирецької селищної 
територіальної громади характеризуються наступними значеннями (табл. 3.7):

Таблиця 3.7
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними

джерелами забруднення
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Обсяги викидів всього, 
т

Щільність викидів, 
кг/км^

У розрахунку на душу 
населення, кг

2019 2020 2019 2020 2019 2020

66,4 72,0 34,2 37,1 1,0 1,1

На динаміку викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря впливають 
економічні процеси в області. Збільшення обсягів викидів забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря стаціонарними джерелами у 2020 році пов’язане із 
використання замість газу інших видів палива.

Причини забруднення атмосфери - використання технологій, велика частка 
яких не відповідає сучасним екологічним вимогам, із значною часткою морально 
застарілого і фізично зношеного устаткування, невиконання у встановлені терміни 
атмосферно-захисних заходів щодо зниження шкідливих викидів, низький рівень 
експлуатації пилогазоочисних споруд.

На території громади відсутні підприємства, які відіграють домінуючу роль в 
забрудненні атмосферного повітря. Проте масове використання як у приватних 
домогосподарствах, так і в установах, організаціях та підприємствах громади таких 
видів палива, як дрова, торф, вугілля підвищують рівень забруднення атмосферного 
повітря особливо в опалювальні сезони.

В періоди підвищеної пожежної небезпеки зростає кількість випадків 
торф’яних пожеж. Наслідки торф’яної пожежі є дуже небезпечними, насамперед, 
через виділення продуктів горіння і забруднення повітря, в  результаті торф’яних 
пожеж згорає майже в 10 разів більше біологічної маси, в порівнянні з лісовими 
пожежами, а також в атмосферу виділяється значна кількість диму та токсичних 
газів, «парникові» хімічно активні гази С02 (діоксид вуглецю), N 0  (окис азоту), 
802 (діоксид сірки) органічні сполуки МНЗ(аміак), Н2С0 (формальдегід), С20Н12 
(бензапірен), феноли, альдегіди) та інші сполуки. Зберігається дуже високий ризик 
інтоксикації людей, які живуть поблизу осередків загоряння або тих, які 
знаходяться в зоні задимлення. Оскільки торф не горить, а тліє, під час пожежі 
торфовища виділяється величезна кількість диму. Цей дим може перевищувати 
густоту повітря в 10 разів, через що він піднімається у верхні шари атмосфери і 
залишається на висоті до 2-5 метрів, на рівні дихання людини.

Забруднення атмосферного повітря, окрім прямої шкоди здоров’ю людей, 
негативно впливає на рослинний та тваринний світ, а саме призводить до 
уповільнення росту зелених насаджень, зменшення чисельності видів рослин та 
тварин, зниження родючості ґрунтів та якості сільськогосподарської продукції.

Шкоди зеленим насадженням завдають оксид вуглецю, хлор і 
хлористоводнева кислота, а також вуглеводні, - бензол, антрацен, бенз(а)пірен.

Рослини по-різному реагують на забруднення повітря, найвразливіші яблуня, 
береза, груша, сосна, а більш стійкі -  вишня, бузок, дуб тощо.

Виходячи з цього, у випадку незатвердження Стратегічного плану розвитку 
Володимирецької селищної територіальної громади на період на період до 2027 
року та збереження тенденції скорочення обсягів викидів забруднюючих речовин в



атмосферне повітря, погіршення умов життєдіяльності населення та стану його 
здоров’я, пов’язаних із викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, не 
очікується.

3.2.2. За екологічною ситуацією в галузі водокористування
По території громади поверхневі водні ресурси формуються за рахунок 

притоку транзитних річок (Стир), річкового стоку місцевого формування (річка 
Бережанка та Вирок), меліоративних осушувальних каналів та озерних формувань 
(озера Островатське, Запрудське, Луківське, Біле, Воронки) і живляться в 
основному за рахунок талих, снігових вод, у меншій мірі -  ґрунтових вод та 
атмосферних опадів.

За даними [4] у колишньому Володимирецькому районі використано 0,405 
млн. м̂  води, із яких на побутово-питні потреби -  0,205 млн. м̂ , виробничі потреби
-  0,200 млн. МІ Відведено зворотних вод у поверхневі водні об’єкти всього 1,997 
млн. м \ у тому числі 0,163 млн. м̂  забруднених.

Як і у минулі роки погіршенню якості поверхневих вод сприяють скиди 
недостатньо очищених стічних вод комунальних підприємств, які є найбільшими 
забруднювачами поверхневих вод. Основним забруднювачем водних об’єктів 
громади (річка Бережанка) є КП «Аква» смт Володимирець.

У громаді забезпечення населення питною водою здійснюється виключно із 
джерел підземних водоносних горизонтів. Поверхневі водні об’єкти 
використовуються для організованого відпочинку, купання та заняття спортом.

Вода належить до природного ресурсу, без якого неможливе існування живих 
організмів. Проблема використання водних ресурсів загострюється навіть для 
районів з високою водозабезпеченістю, що зумовлено постійно зростаючим рівнем 
забруднення.

А одним із найважливіших критеріїв навколишнього середовища, що впливає 
на здоров’я населеня, є якість питної води. ВООЗ допускає, що 60% захворювань 
обумовлені вживанням недоброякісної води.

Високий рівень деградації навколишнього середовища, нагромадження 
неприпустимих обсягів відходів на невпорядкованих полігонах, значні площі 
розораних і забруднених земель призвели до погіршення якості поверхневих і 
підземних вод.

Виходячи з цього, у випадку незатвердження Стратегічного плану розвитку 
Володимирецької селищної територіальної громади на період на період до 2027 
року та збереження наявного високого рівня забруднення поверхневих вод області, 
буде спостерігатися погіршення умов життєдіяльності населення та стану його 
здоров’я, пов’язаних із станом поверхневих та підземних вод та джерел 
водопостачання.

3.2.3. За земельними ресурсами та станом грунтів
Загальна площа земель Володимирецької селищної територіальної громади - 

70710 та. Структура земельного фонду громади за категоріями земель (Рис. 3.1.):
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Рис. 3.1. Структура земельного фонду Володимирецької селищної
територіальної громади

Як видно із рис. 3.5, сільськогосподарські угіддя складають 23,7 тис. гектарів 
(33,5 %), ліси та лісовкриті площі -  40,1 тис. гектарів (56,8 %), забудовані землі -
1,7 тис. гектарів (2,4 %), відкриті заболочені землі -  2,9 тис. гектарів (4,2 %), 
відкриті землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом -  0,8 
тис. гектарів (1,2 %), під водою -  1,4 тис. гектарів (1,9 %).

Основну частину с/г земель площею 1685 та громади обробляють 11 
агропідприємств. Основним сільськогосподарським підприємством як за обсягом 
виробництва, так і за кількістю орендованих пайових земель, є ТОВ «Агромакс», 
ТзОВ «Агроніжин», ТзОВ «Агромір-КОР», ТзОВ «Рівень-Агро», ТзОВ 
«Володимирець «Агро», ТзОВ «Новий Канон», ТзОВ «Діброва Фармз», ФГ 
«Криничне поле», ФГ «Осинське», ФГ «Залузьке», СВК «Колос».

Сільськогосподарськими підприємствами, особливо останніми роками 
порушуються землеробські технології -  не дотримуються сівозміни, вносяться 
низькі норми органічних і мінеральних добрив. Не інформують пасічників про 
внесення хімікатів. Все це призводить до недобору врожаю і зниження родючості 
ґрунтів, погіршення екологічної ситуації в цілому.

За низької культури сільськогосподарського природокористування, 
недосконалості й відсутності спеціальної сільськогосподарської техніки, 
посилюються несприятливі процеси у ландшафтних комплексах. Це призводить до 
того, що природне середовище втрачає притаманні йому властивості до 
саморегуляції. Через частий обробіток землі розпилюється поверхня ґрунту, 
здійснюється його ущільнення колесами важких тракторів і комбайнів. У таких 
ґрунтах майже вдвоє зменшується загальна пористість, різко знижується 
водопроникна і водоутримуюча здатність, зменшується опірність ґрунту до 
ерозійних процесів.



Антропогенне навантаження на навколишнє природне середовище протягом 
багатьох десятиріч спричинило значну техногенну ураженість агросфери.

Основними чинниками антропогенного впливу на земельні ресурси є сільське 
господарство, промисловість та транспорт.

Втрата ґрунтами грудкової структури у верхньому горизонті відбувається 
внаслідок постійного зменшення вмісту органічних речовин, механічного 
руйнування структури різноманітними знаряддями обробітку, а також під впливом 
опадів, вітру, перепаду температур.

У випадку незатвердження Стратегічного плану розвитку Володимирецької 
селищної територіальної громади на період на період до 2027 року та збереження 
тенденції скорочення розробки схем землеустрою та ТЕО використання і охорони 
земель та повній відсутності впровадження таких заходів з охорони земель та 
відновлення родючості ґрунтів в даний період як розробка проектів землеустрою, 
що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування 
угідь, створення захисних лісових насаджень, створення полезахисних лісових 
смуг, будівництво земляних валів (валів-рівчаків, валів-терас, валів-доріг), 
будівництво водоскидних споруд, лотків, перепадів, загат тощо, створення 
протиерозійних ставків-мулонакопичувачів, берегоукріплення для захисту 
сільгоспугідь, буде спостерігатися погіршення умов життєдіяльності населення та 
стану його здоров’я, пов’язаних із станом грунтів.

3.2.4. Щодо природних об’єктів та збереження біорізноманіття
На території Володимирецької громади розташовані 11 об'єктів 

природо-заповідного фонду загальною площею 3,82 тис. га (в межах громади).
В заповідних зонах громади зростає багато реліктових і рідкісних рослин. 

Серед реліктових — рододендрон жовтий, береза низька, меч-трава болотна, 
ломикамінь болотний, верес. З рідкісних рослин трапляються журавлина 
дрібноплода, любка дволиста, плаун колючий, білокрильник болотяний.

Зокрема, озеро Воронки заповідне урочище (болотне) місцевого значення 
в Україні. Об'єкт природно-заповідного фонду Рівненської області. Площа 23 га. 
Статус надано згідно з рішенням облвиконкому № 98 від 18.06.1991 року. Статус 
надано з метою збереження частини природного комплексу в акваторії та 
прибережній заболочені зоні озера Воронки. Зростають осока-кругляк, осока здута, 
образки болотні, осока багнова, росичка середня, шейхцерія болотна, ситник 
бульбистий тощо. Озеро є однією з найбільших водойм громади. На берегах озера 
виявлено червонокнижну для України рослину — молодильник озерний, зникнення 
якого пов'язують з промисловим або побутовим забрудненням водойм. Саме тут 
знаходить потрібні для свого життя умови: чисту, маломінералізовану воду, що має 
слабокислу реакцію.

У лісах Володимирецької ТГ росте майже 100 видів деревних порід, серед 
яких домінують сосна, дуб, береза, вільха, граб. Хвойні насадження займають 
65,4% загальної площі, твердолистяні -  10,8%, м’яколистяні -  23,8%.
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Тваринний світ хребетних видів області широко представлений ссавцями, 
птахами, плазунами, земноводними, круглоротими та рибами.

Поліська зона, в тому числі і територія Володимирецької громади, 
характеризується великим розмаїттям фауни, серед представників якої 
зустрічаються і рідкісні у сучасній Україні представники хребетних (лось, рись, 
глухар, тетерук, рябчик тощо).

Найбільш поширені родини хребетних:
ссавці; білячі, боброві, вепрячі, вовчкові, гладконосі, зайцеві, 

землерийкові, їжакові, котячі, кротові, куницеві, мишині, нутрієві, оленячі, 
підковоносі, полівкові, полорогі, хом’якові;

птахи: вівсянкові, воронові, в ’юркові, голубині, дрімлюгові, дроздові, 
дятлові, жайворонкові, завирушкові, зозулеві, вивільгові, качині, королькові, 
кропивникові, ластівкові, лелекові, мартинові, мухоловкові, норцеві, одудові, 
омелюхові, пастушкові, пищухові, плискові, серпокрильцеві, сивкові, сиворакшеві, 
синицеві, славкові, соколині, сорокопудові, тетерукові, ткачукові, фазанові, чаплеві, 
шпакові, яструбині;

плазуни: веретінцеві, вужеві, гадюкові, черепахові (наземні), ящіркові; 
земноводні: жаб’ячі, квакшеві, круглоязикові, ропухові, саламандрові; 
риби: коропові, лососеві, окуневі, сомові, тріскові, щукові, бичкові, 

в’юнові, колючкові.
у  межах зооценозів сосново-березових лісів, що домінують та 

характеризуються зниженим кормовим і захисним потенціалом, відмічається 
відносне збіднення фауни хребетних. Простежується чітка залежність видового 
складу фауни та щільності окремих популяцій від віку і складу деревостанів, а 
також від сезонів року.

З розвитком сосново-березових лісів крони їх все більше змикаються, що 
збільшує захисні можливості лісу і сприяє поширенню лисиць, кабанів, косуль, 
єнотовидних собак тощо. При цьому у 25-30-річних лісах зменшується кількість 
птахів, майже зникають земноводні і плазуни.

Біорізноманіття України є її національним багатством, збереження та 
невис-нажливе використання якого визнано одним з пріоритетів державної 
політики в сфері природокористування, екологічної безпеки та охорони природного 
довкілля, невід’ємною умовою екологічно збалансованого соціально-економічного 
розвитку.

Діяльність людини серйозно порушила стан довкілля, в тому числі 
безпрецедентно скоротила частку територій, зайнятих природними екосистемами, 
що є середовищем існування більшості біологічних видів. Втрата біологічного 
різноманіття є однією з глобальних екологічних проблем. За даними Міжнародної 
спілки охорони природи (ШСМ), від 10 до 50% добре вивчених вищих 
таксономічних груп знаходяться під загрозою зникнення.

Займаючи менше 6% площі Європи, Україна володіє близько 35% її 
біорізноманіття. Біосфера України нараховує більше 70 тисяч видів флори і фауни, 
зокрема флори -  більш як 27 тисяч видів, фауни -  більш як 45 тисяч видів.
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протягом останніх років спостерігається збільшення кількості видів рослин і 
тварин, занесених до Червоної книги України.

У випадку незатвердження Стратегічного плану погіршення умов 
життєдіяльності населення та стану його здоров’я, пов’язаних із створенням та 
функціонуванням природоохоронних територій, не очікується.
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3.2.5. За утворенням та накопиченням відходів
На території Володимирецької селищної територіальної громади 

функціонують 9 сміттєзвалищ, загальною площею 8,3 га. Послуги з вивезення 
побутових відходів на території смт Володимирець надає КП «Аква».

Основним способом видалення твердих побутових відходів (далі - ТПВ) на 
сьогодні в області - є їх захоронення на сміттєзвалищах. Складування відходів 
проводиться за схемою: розрівнювання, ущільнення, ізоляція ґрунтом.

Відсутність ефективної системи поводження з відходами на рівні регіону 
зумовлює накопичення їх значної кількості у місцях видалення, що призводить до 
антропогенного навантаження на довкілля, забруднення його основних 
компонентів: землі, водних ресурсів та атмосферного повітря, погіршення умов 
проживання населення області.

Органами місцевого самоврядування та виконавчої влади здійснюються 
захо-ди із запровадження роздільного збирання ТПВ за видами окремих 
компонентів. Роздільне збирання твердих побутових відходів контейнерним 
методом запроваджено у 56-и населених пунктах області. В основному компоненти 
ТПВ, які збираються окремо -  це ПЕТ-пляшка та інші вироби з поліетилену, скло, 
папір.

Виходячи з того, що Стратегічний план розвитку Володимирецької селищної 
територіальної громади на період на період до 2027 року містить цілі і завдання, що 
передбачають зменшення утворення та удосконалення управління безпечним 
поводженням з відходами, незатвердження Стратегічного планупризведе до 
збереження існуючого стану поводження з відходами в області, який вимагає як 
зменшення їх утворення, так і удосконалення поводження з ними, що буде сприяти 
погіршенню умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я, пов’язаних із 
утворенням та поводженням з відходами.

3.2.6. Щодо екологічно небезпечних об’єктів
Щодо місць та обсягів накопичення непридатних до застосування та 

заборонених до використання хіміч- них засобів захисту рослин (далі -  ХЗЗР), на 
території громади відсутні непридатні ХЗЗР.

Використання джерел іонізуючого випромінювання підприємствами,
установами та організаціями -  ліцензіатами в громаді у 2020 році здійснюється 
Комунальним некомерційним підприємством «Володимирецька багатопрофільна 
лікарня» Володимирецької селищної ради та фізичною особою -  підприємцем
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Розділ 4. Відповідність Стратегічного плану зобов’язанням у сфері 
охорони довкілля та умов життєдіяльності населення

В різних системах екологічної оцінки широко використовується такий метод 
СЕО як цільовий аналіз. Цей метод застосовується для стратегічних ініціатив 
високого рівня тоді, коли оцінка впливу на довкілля ускладнена внаслідок 
недостатності інформації про конкретні рішення, які можуть призвести до впливу 
на довкілля.

Для оцінки відповідності цілей використовується п’ятибальна шкала:
++ -  цілі Стратегічного плану добре узгоджені з екологічними цілями,
+ -  цілі Стратегічного планута екологічні цілі принципово узгоджуються, 

проте неузгоджені в Стратегічного плану. Необхідно тісніше пов’язати цілі на 
наступних етапах планування та/або на рівні заходів,

О -  цілі Стратегічного плану та екологічні цілі нейтральні по відношенню 
одні до одних,

—  цілі Стратегічного плану та екологічні цілі не узгоджуються, але можуть 
бути узгоджені, в  рамках наступного планування потрібні спеціальні заходи, 
спрямовані на узгодження цілей Стратегічного плану та екологічних цілей,

------ цілі Стратегічного плану та екологічні цілі принципово суперечать одні
одним. Необхідні термінові заходи, сформовані на уточнення таких цілей 
Стратегічного плану.

4.1. Відповідність Стратегічного плану зобов’язанням у сфері охорони 
довкілля та умов життєдіяльності населення, визначеним на національному

рівні
Національні екологічні цілі визначені Законом України «Про основні засади 

(стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року» 
№2697-УІІІ від 28.02.2019 р. на основі:

Базового плану адаптації екологічного законодавства України до 
законодавства Європейського Союзу (Базового плану апроксимації), затвердженого 
Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України №659 від 17.12.2012

Р-’ Економічної частини «Угоди про асоціацію між Україною та СС», підписаної 
27 червня 2014 р., іцо передбачає наближення законодавства України до 
законодавства ЄС з питань довкілля,

Національної доповіді 2017 р. «Цілі сталого розвитку: Україна», яка визначає 
базові показники для досягнення Цілей сталого розвитку (ЦСР),

Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» від 20 березня 2018 р. 
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, №16, ст. 138).

В «Основних засадах (Стратегічного плану) державної екологічної політики 
України на період до 2030 р.» визначено 5 пріоритетних національних екологічних 
цілей. В СЕО проаналізована відповідність операційних цілей Стратегічного плану 
розвитку Рівненської області на період на період до 2027 року національним 
екологічним цілям (табл. 4.1).
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Таблиця 4.1

Національні екологічні цілі

Цілі Стратегічного плану розвитку 
Володимирецької селищної територіальної 

громади на період на період до 2027 року
Розвиток

економічного
потенціалу

Інтеграція сільських 
територій

Ціль 1. Формування в суспільстві 
екологічних цінностей і засад 
ста-лого споживання та 
виробництва

+ +

Ціль 2. Забезпечення сталого 
розвитку природно-ресурсного 
потенціалу України

0 +

Ціль 3. Забезпечення інтеграції 
еко-логічної політики у процес 
прийняття рішень щодо 
соціально-економічного розвитку 
України

+ +

Ціль 4. Зниження екологічних 
ризи-ків 3 метою мінімізації їх 
впливу на екосистеми, 
соціально-економічний розвиток та 
здоров’я населення

0 +

Ціль 5. Удосконалення та розвиток 
державної системи 
природоохоронного управління

0 -н

Оскільки у вересні 2014 р. була ратифікована, Угода про асоціацію ]
Україною та ЄС, то під час аналізу відповідності стратегічних цілей Стратегічного 
плану розвитку Володимирецької громади національним екологічним цілям 
враховуються положення Угоди щодо розвитку та зміцнення співробітництва між 
Україною та ЄС з питань охорони навколишнього природного середовища (стаття 
360, додаток XXX).

Стратегічна ціль 1 «Розвиток економічного потенціалу» передбачає: 
створення інвестиційних пропозицій для бізнесу; 
створення умов для розвитку с/г виробництва та переробки; 
розвиток рекреаційних зон та туризму.

Таблиця 4.2
Відповідність стратегічної цілі 1 «Розвиток економічного потенціалу»

національним екологічним цілям
Національні

екологічні
цілі

Оцін
ка

Аналіз відповідності
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ЦІЛЬ 1. 
Формування 
в суспільстві 
екологічних 
цінностей і 
засад сталого 
споживання 
та
виробництва

Реалізації цілі 1 можуть сприяти технічні завдання та 
операційні цілі:

+ «Проведення семінарів, тренінгів з питань розвитку бізнесу для 
підприємців» завдання Стратегічного плану 1.1.1. «Покращення 
інфраструктури підтримки бізнесу» операційної цілі
1.1. « Створення інвестиційних пропозицій для бізнесу»;
«Розробка інвестиційного паспорта громади» завдання 1.1.2. 
«Інформаційна підтримка інвестиційної привабливості громади» 
операційної цілі 1.1. «Створення інвестиційних пропозицій для 
бізнесу»;

«Створення інтерактивної мапи туристичних і квестових 
маршрутів на теренах громади» завдання. 1.3.1. «Розвиток 
туристичної інфраструктури» операційної цілі 1.3. «Розвиток 
рекреаційних зон та туризму».

Ціль 2. 
Забез-печенн 
я ста-лого 
розвит-ку 
природно-рес 
урсного 
потенціалу 
України_____

Операційні цілі та їх завдання стратегічної цілі 1 здебільшого 
нейтральні по відношенню до національної екологічної цілі 2.

Ціль З. 
Забез-печенн 
я інтеграції 
екологічної 
політики у 
процес 
прий-няття 
рішень щодо 
соці-ально-ек 
оно-мічного 
роз-витку 
України_____

+

«Створення системи роздільного збору сміття» завдання 1.4.1 
операційної цілі 1.4. «Розвиток комунального господарства»; 
«Придбання техніки для роботи комунального підприємства» 
зав-дання 1.4.2. «Модернізація комунального господарства» 
операційної цілі 1.4. «Розвиток комунального господарства» 
узгоджуються з національною екологічною ціллю 3.
«Створення інтерактивної мапи туристичних і квестових маршрутів 
на теренах громади» завдання 1.3.1. «Розвиток туристичної 
інфраструктури» операційної цілі 1.3. «Розвиток туризму» 
нейтральні по відношенню до національної екологічної цілі 3.

Ціль 4. 
Зни-ження 
еколо-гічних 
ризи-ків з 
метою
мінімізації їх 
впливу на 
екосистеми, 
соціально-ек 
ономічний 
розвиток та 
здоров’я 
на-селення

В зв’язку з територіальною та галузевою спрямованістю 
національ-ної екологічної цілі 4 стратегічні цілі Стратегічного 
плануне можуть розглядатися в контексті їх узгодженості з нею, за 
виключенням узгодженості з ї"ї положеннями про зниження рівня 
забруднення атмосферного повітря та вод; покращення якості 
ґрунтів та впровадження ефективної системи підвищення їх 
родючості; стимулювання заміщення первинних природних 
ресурсів за рахунок використання відходів виробництва чи 
побічних продуктів; упровадження сталої системи управління 
відходами та небезпечними хімічними речовинами, з чим 
узгоджуються проекти, завдання та операційні цілі «Розробка 
комплексного плану просторового розвитку громади» завдання
1.1.1 «Розвиток інфраструктури підтримки бізнесу» операційної
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ЦІЛІ

бізнесу».
1.1 «Створення інвестиційних пропозицій для

Ціль 5.
Удос-конален
ня та
розвиток
державної
системи
при-родоохор
он-ного
управління

Національна екологічна ціль 5 передбачає вирішення завдань 
охорони навколишнього природного середовища на 
загальнодержавному рівні, що не узгоджується зі стратегічними 
цілями Стратегічного плану розвитку Володимирецької селищної 
територіальної громади на період до 2027 року, але і не суперечить 
ним, в тому числі національній екологічній цілі 5, що відповідає 
нейтральності по відношенню до національних екологічних 
цілей.

Для більш повного узгодження стратегічної цілі 1 та національної екологічної 
цілі 1 доцільно було б в операційній цілі 1.1. «Створення інвестиційних пропозицій 
для бізнесу» звернути увагу на екологічні аспекти інноваційного розвитку, зокрема 
передбачити створення і поширення моделей невиснажливого господарювання та 
екологічно дружніх технологій. Цьому можуть сприяти проекти з підтримки 
розвитку органічного землеробства, впровадження систем екологічного управління, 
що передбачають технічне переоснащення виробництва на основі 
енергоефективних і ресурсозберігаючих технологій, маловідходних, безвідходних 
та екологічно безпечних технологічних процесів. Також необхідно, щоб 
прискорення економічного зростання не відбувалося за рахунок погіршення 
екологічної ситуації в регіоні.

Стратегічна ціль 2 «Інтеграція сільських територій»
передбачає:

-  розвиток дорожньої інфраструктури;
-  підвищення якості надання медичних, освітніх та соціальних послуг;
-  підтримка локальних проектів громади;
-  забезпечення належного рівня правопорядку.

Таблиця 4.3
Відповідність стратегічної цілі 2 «Інтеграціясільських територій» національним

екологічним цілям
Національні

екологічні
цілі

Оцін
ка Аналіз відповідності

Ціль 1. 
Фор-мування 
в су-спільстві 
екологічних 
цінностей і 
засад сталого 
споживання 
та
виробництва

+

Національна екологічна ціль 1 передбачає вирішення завдань 
фор-мування в суспільстві екологічних цінностей і засад сталого 
спожи-вання та виробництва. Значна кількість технічних завдань у цій 
сфері, які забезпечують реалізацію відповідних завдань Стратегічного 
плану, узгоджені з національною екологічною ціллю 1, серед них: 
«Впровадження конкурсу «Локальні громадські ініціативи 
Володимирецької громади»» завдання Стратегічного плану2.3.2. 
«Сприяння реалізації місцевих проектів» операційної цілі 2.3. 
«Підтримка локальних проектів громади».
Решта технічних завдань стратегічної цілі 2 не суперечать національній 
екологічній цілі 1 і здебільшого нейтральні по відношенню до неї.
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ЦІЛЬ 2.
Забез-печенн
я ста-лого
розвит-ку
природно-рес
урсного
потенціалу
України

Ціль З.
Забез-печенн
я ін.-теграції
еко-логічної
по-літики у
про-цес
прийнят-тя
рішень щодо
соціа-льно-ек
оно-мічного
роз-витку
України

Ціль 4. 
Зни-ження 
еколо-гічних 
ризи-ків з 
метою
мінімізації їх 
впливу на 
екосистеми,

+

+

+

Більшість проектів, завдань та операціі^них цілей Стратегічної цілі 2 
Стратегічного планурозвитку Володимирецької громади до 2027 р. не 
передбачає використання природно-ресурсного потенціалу, а тому 
узгоджуються з національною екологічною ціллю 2 або не 
суперечать їй і є нейтральними, хоча проекти:
Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального 
користування Т -18-09 Переброди-Дубровиця-Володимирець-Суховоля 
км 79+ 720 - км 84+700;
Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального 
користування Т -18-09 Переброди-Дубровиця-Володимирець-Суховоля 
км 94+ 800 - км 101+500;
Поточний середній ремонт автомобільної дороги 0180203 
Володимирець-Красносілля-Малі Телковичі на ділянці км 13+00 - км 
19+400;
Поточний середній ремонт автомобільної дороги 0180209 
Степангород-Хиночі-Радижеве-Зелене на ділянці км 3+200 -  км 7+100 
завдання Стратегічного плану2.1.1. «Ремонт та реконструкція доріг» 
операційної цілі 2.1. «Розвиток дорожньої інфраструктури» 
передбачають як використання місцевих природних ресурсів, так і 
вплив на них і є нейтральними до національної екологічної ціллі 2. 
Більшість проектів, завдань та операційних цілей Стратегічної цілі 2 
Стратегічного плану розвитку Володимирецької селищної 
територіальної громади на період до 2027 року і мають 
інфраструктурний характер і матимуть вплив на оточуюче середовище, 
але результатом їх реалізації буде навпаки зменшення впливу на 
довкілля, тому проекти:
1. Реконструкція Степангородської ЗОШ І-ІІІ ст. по вул. Шевченка, 59 в 
с. Степангород Володимирецького району під Степангородський НВК 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ;
2. Нове будівництво гімназії по вул. Озерська, 66, с. Воронки 
Володимирецького району Рівненської області;
3. Будівництво спортивного залу із збірних металевих конструкцій, вул. 
Київська, 476, смт Володимирець Володимирецької територіальної 
громади Вараського району Рівненської області;
4. Реконструкція приймального відділення лікувального корпусу 
комунального некомерційного підприємства «Володимирецька 
багатопрофільна лікарня» по вул. Грушевського, 39, смт Володимирець 
Рівненської області
завдання Стратегічного плану2.2.1. «Покращення надання освітніх 
послуг» операційної цілі 2.2. «Покращення якості надання соціальних, 
освітніх, культурних та медичних послуг» узгоджуються з
національною екологічною ціллю 3._______________________________
Більшість проектів, завдань та операційних цілей Стратегічної цілі 2 
Стратегічного плану розвитку Володимирецької селищної 
територіальної громади на період до 2027 року знижують екологічні 
ризики та зменшують вплив на екосистеми, сприяють 
соціально-економічному розвитку та покращенню здоров’я населення, 
зокрема проекти:
1. Капітальний ремонт протирадіаційного укриття № 64263 на вул. 
Горького, 2 в смт Володимирець Рівненської області;__________________
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соціально-ек 
ономічний 
розвиток та 
здоров’я 
на-селення

Ціль 5.
Удос-конален
ня та
розвиток
державної
системи
при-родоохор
он-ного
управління

+

2. Капітальниіі ремонт протирадіаційного укриття № 64371 на вул. 
Миру, 4 в смт Володимирець Рівненської області завдання 
Стратегічного плану2.4.2. «Покращення системи протирадіаційних 
укриттів» операційної цілі 2.4 «Забезпечення належного рівня 
правопорядку» ;
узгоджуються з національною екологічною ціллю 4._______________

Національна екологічна ціль передбачає вирішення відповідних 
завдань на загально державному рівні. Однак, Законами України «Про 
місцеві державні адміністрації» та «Про місцеве самоврядування в 
Україні» передбачена значна кількість повноважень регіональних та 
місцевих органів влади у сфері охорони навколишнього середовища. 
Це передбачає розробку і реалізацію на місцях необхідних 
управлінських рішень та вдосконалення відповідної регіональної 
та місцевої системи управління довкіллям.
Комплекс завдань стратегічної цілі «Розвиток сільських територій», 
серед іншого, спрямований і на вдосконалення вище зазначеної 
організаційної роботи, тому зазначена стратегічна ціль узгоджується з 
національною екологічною ціллю 5 ___



Розділ 5. Опис коротко-, середньо-, довгострокових, постійних, 
тимчасових, вторинних, синергічних і кумулятивних наслідків для довкілля і 

здоров’я населення від впливу Стратегічного плану 

5.1.Складові довкілля, що зазнають впливу антропогенного та природного 
характеру від виконання Стратегічного плану

Згідно з даними Світового центру даних з геоінформатики та сталого 
розвитку у 2015 р. значення індикаторів усіх загроз екологічного характеру щодо 
якості повітря, якості питної води, техногенного навантаження на довкілля і внеску 
в зміну клімату для Рівненської області не були критичними на рівні країни. 
Компонента якості життя склала 0,82, компонента безпека життя -  1,21. Серед 
регіонів Західноукраїнського макрорайону Рівненська область характеризується 
відносно високим значенням показника загрози «Забруднення довкілля 
(атмосферного повітря та поверхневих водних об’єктів)».

Одним з важливих антропогенних чинників є виснажлива експлуатація лісів, 
яка зумовлює зменшення лісистості, зменшення запасів лісів, зниження багатьох 
корисних функцій лісів. Вирубування завдає непоправної шкоди лісам.

Значним антропогенним чинником є вітрова та водна ерозія, які посилюють 
також нераціональне проведення осушувальних меліорацій, будівництво та 
експлуатація різного роду комунікацій, вирубка лісів, сільськогосподарське 
освоєння схилів.

5.2. Ймовірні наслідки впливу на довкілля і здоров’я населення 
Стратегічного плану розвитку Володимирецької селищної територіальної

громади на період до 2027 року
В таблиці 5.1 представлена експертна оцінка ймовірного негативного впливу 

від впровадження Стратегічного плану на складові довкілля відповідно до переліку 
факторів, прийнятих з точки зору доцільності застосування саме до Стратегічного 
плану розвитку Володимирецької селип^ної територіальної громади на період до 
2027 року. Експерти мали можливість оцінити ймовірність негативного впливу, 
надавши одну з трьох відповідей (так, ні, ймовірно) на питання: «Чи може 
реалізація Стратегічного плану спричинити негативний вплив?» за кожним з 
досліджуваних параметрів, які наведені нижче в таблиці. Також, враховуючи 
наявність у Стратегічного плануокремих цілей і завдань, спрямованих на 
поліпшення стану довкілля, учасники Робочої групи мали можливість вказати, 
якщо, на їх думку. Стратегічний план призведе до покрашення екологічної ситуації 
за окремими показниками.

Сумарна ймовірність негативного впливу (І) оцінювалась за формулою:
І = (А+С*0,2)/(А+В+С*0,5)*100%, 
де А -  кількість відповідей «так»,
В -  кількість відповідей «ні»,
С -  кількість відповідей «ймовірно».
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В колонці 2 таблиці 5.1 у відсотковому співвідношенні наведені узагальнені 
результати дослідження ймовірності негативного впливу від впровадження 
Стратегічного плану на різні складники довкілля. Колонка З відображає можливість 
поліпшення стану довкілля за окремими параметрами. Якщо результатом аналізу 
був висновок, що для певного чинника існує вірогідність негативного впливу, то в 
такому випадку у колонці 4 відображений номер операційної цілі або завдання, які 
можуть його спричинити.

Таблиця 5.1
Ймовірні наслідки впливу на довкілля і здоров’я населення Стратегічного плану
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Вплив ймовірність 
негативних 

наслідків, %

Полінні ен-н 
я існуючої 

ситуації

№
завдання
Стратегі

чного
плану

1 2 3 4
1. Земля. Чи може реалізація Стратегічного плануспричинити
1.1. Порушення, переміщення, ущільнення або повне 

покриття ґрунту?
21,54 1.1.

1.2. Зміни в топографії або в характеристиках рельєфу 
поверхні?

16,00 1.1.

1.3. Порушення, покриття або модифікацію будь-яких 
унікальних геологічних або фізичних 
характеристик території?

6Д 5 1.1.

1.4. Будь-яке посилення вітрової або водної ерозії 
ґрунтів (в межах території або поза нею)?

4,44 1.1.

1.5. Зміни щодо кількості еродованих та деградованих 
земель.

11,85 1.2.

2. Повітря. Чи може реалізація Стратегічного плану спричинити
2 .1 . Збільшення кількості викидів забруднюючих 

речовин від стаціонарних джерел?
6,15 1.1.

2 .2 . Збільшення кількості викидів забруднюючих 
речовин від пересувних джерел?

1,38 1.1.

2.3. Погіршення якості атмоссзерного повітря? 13,85 1.1.

2.4. Появу джерел неприємних запахів? 29,23 1.1.

3. Водні ресурси. Чи може реалізація Стратегічного плану спричинити

3.1.
Зміни обсягів скидів у поверхневі води або ж 
будь-які зміни якості поверхневих вод 
(вюіючаю-чи, але не обмежуючись такими 
показниками, як температура, розчинений кисень 
або прозорість?

11,85 1.1.

3.2. Зміни напрямів і швидкості течії поверхневих вод 
або зміни обсягів води будь-якого поверхневого 
водного об’єкту?

19,26 1.1.

3.3. Збільшення навантаження на каналізаційні 
систе-ми та погіршення якості очистки стічних 
вод?

26,67 1.1.
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3.4. Порушення гідрологічного та гідрохімічного 
режиму малих річок?

16,00 1.1.

3.5. Зміни обсягів підземних вод (шляхом відбору чи 
скидів або ж шляхом порушення водоносних 
горизонтів)?

10,00 1.1.

3.6. Забруднення підземних водоносних горизонтів? 16,00 1.2.
3.7. Появу для людей і матеріальних об’єктів загроз 

пов’язаних 3 водою, наприклад, паводків або 
підтоплення?

10,00 1.2.

1 2 3 4
4. Рослинний світ. Чи може реалізація Стратегічного плану спричинити

4 .1 .
Зміни в кількості видів рослин або чисельності 
будь-якого виду (включаючи дерева, кущі, 
трав’я-ні рослини, зернові культури та водні 
рослини)?

18,33 1.3.2.

4 .2 .
Зменшення кількості будь-яких унікальних, 
рід-кісних або зникаючих видів рослин (зокрема, 
ви-дів, занесених до Червоної книги)?

16,00 1.3.2.

4.3.
Привнесення нових видів рослин на певну 
терито-рію або створення перепон для 
нормального від-творення існуючих видів?

24,00 1.3.2.

4.4. Зміни кількості посівних площ будь-яких 
сільсь-ко-господарських культур?

26,67 1.2.

5. Тваринний світ. Чи може стратегічна ініціатива сп]ричинити

5.1.
Зміни в кількості видів тварин або чисельності 
будь-якого виду тварин (птахів; наземних тварин, 
включаючи рептилій; риб і ракоподібних; 
бентосних організмів чи комах)?

32,00 1.3.2.

5.2.
Зменшення кількості будь-яких унікальних, 
рід-кісних або зникаючих видів тварин (зокрема, 
ви-дів, занесених до Червоної книги)?

16,00 1.3.2.

5.3. Привнесення нових видів тварин на певну 
тери-торію або створення перепон для руху та 
міграцій існуючих видів тварин?

23,64 1.3.2.

5.4. Порушення або деградацію середовищ існування 
видів тварин?

11,20 1.2.

6. Шум. Чи може реалізація Стратегічного плану спричинити
6.1. Посилення наявного рівня шуму? 4,44 1.1.
6,2. Підвищення рівня шумового впливу на людей? 1,38 1.1.
7. Світло. Чи може реалізація Стратегічного плану сп]ричинити
7.1. Появу нових джерел світла або спалахів? 20,87 1.1.
8. Використання землі. Чи може реалізація Стратегічного плану спричинити

8.1.
Суттєві зміни в структурі земельного фонду, 
чин-ній або планованій практиці використання 
'земель?

19,26 1.2.

8.2.
Конфлікти 3 прийнятими екологічними планами 
або цілями громади, яка мешкає на території 
впровадження ініціативи?

11,85 1.1.
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8.3 Конфлікт 3 прийнятим генеральним планом 
територіального розвитку?

10,00 + 2.1.1.

9. Природні ресурси. Чи може реалізація Стратегічного плану спричинити
9.1. Підвищення рівня використання будь-якого виду 

природних ресурсів?
40,00 1.1.

9.2. Суттєве вилучення будь-якого невідновного 
ресурсу?

26,67 1.1.

10. Ризики. Чи може реалізація Стратегічного плану спричинити

10.1.
Виникнення ризиків вибухів або вивільнення 
не-безпечних речовин (зокрема, але не 
обмежуючись розливами нафти, забрудненням 
пестицидами, хі-мікатами або радіоактивними 
речовинами) під час аварій або нещасних 
випадків?

1,38
1.1.

1 2 3 4
10.2. Перешкоди для реалізації планів дій при 

надзвичайних ситуаціях або планів евакуації? 0,00

11. Населення. Чи може реалізація Стратегічного плану спричинити

11.1.
Зміни в розміщенні, розповсюдженні, щільності 
або рівні відтворення населення на будь-якій 
території?

16,00 + 1.1.

11.2
Створення можливостей для збільшення 
чисель-ності населення порівняно 3 чисельністю 
населе-ння, яке зараз проживає на території 
планованої стратегічної ініціативи?

26,67 1.1.

11.3 Вплив на нинішній стан забезпечення населення 
житлом або виникнення нових потреб у житлі?

12,17 + 1.1.

12. Відходи. Чи може реалізація Стратегічного плану спричинити
12.1. Збільшення кількості утворюваних твердих 

побутових відходів?
8,00 1.1.

12.2. Збільшення кількості утворюваних чи 
накопиче-них промислових відходів IV класу 
небезпеки?

6,15 1.1.

12.3. Збільшення кількості відходів І-ІІІ класу 
небезпеки?

13,85 1.1.

12.4. Спорудження еколого-небезпечних об’єктів 
поводження 3 відходами?

10,00 1.4.1.

13. Транспорт. Чи може реалізація Стратегічного плануспричинити
13.1. Суттєві зміни у транспортних потоках?

35,86
1.1.
2,1.

13.2. Вплив на чинну систему паркування або 
зростан-ня попиту на нові місця паркування?

31,43 2.1.

13.3. Суттєвий вплив на існуючу транспортну систему?
40,00

2.1.
1.1.

13.4. Зміни існуючої схеми транспортних потоків або 
руху людей та/або товарів?

42,76
2.1.
1.1.

13.5. Зміни в перевезеннях водним, залізничним або 
повітряним транспортом?

10,00 1.1.
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13.6. Підвищення рівня небезпеки руху для 
автомобіль-ного транспорту, велосипедистів або 
пішоходів?

8,00
2.1.

14. Державні служби. Чи може впровадження Стратегічного плану спричинити вплив на 
державні служби або призвести до їхньої зміни чи створення нових структур у таких

галузях:
14.1 Шкільна освіта? 46,96 2.2.1.
14.2. Парки або інші рекреаційні об’єкти? 11,11 + 1.3.
14.3. Підтримка об’єктів громадського користування, 

включаючи дороги?
20,87

2.1.

15. Енергетика. Чи може реалізація Стратегічного плану спричинити
15.1. Споживання значних обсягів палива або енергії? 13,85 1.1.
15.2. Суттєве зростання попиту на енергію, що 

переви-щує можливості наявних джерел, або ж 
потребу в нових джерелах енергії?

19,26
1.1.
1.2.

16. Комунальні послуги. Чи може впровадження Ст| 
потреби у нових системах комунальних послуг а(

послуги у таких сс

затегічного плану призвести до появи 
)о до суттєвого впливу на комунальні 
зерах:

16.1. Постачання енергії та газу? 22,07 1.1.
16.2 Системи зв’язку? 40,00 1.1.

1 2 3 4
16.3. Водопостачання?

13,85
1.1.
1.4.

16.4. Водовідведення та каналізаційні мережі?
13,85

1.1.
1.4.

16.5. Поводження 3 відходами? 10,00 1.4.1.
17. Здоров’я населення. Чи може реалізація Стратегічного плану спричинити
17.1. Появу будь-яких реальних або потенційних загроз 

для здоров’я людей (за винятком ментальних)?
16,00 1.1.

17.2. Потрапляння людей під вплив потенційних загроз 
для здоров’я?

21,54 1.1.

18. Естетичність. Чи може стратегічна ініціатива спричинити:
18.1. Появу естетично неприємних місць? 13,85 1.1.
18.2. Руйнування пам’яток природи (наприклад, дерев, 

геологічних пам’яток або місцевих пам’яток), які 
естетично привабливі?

17,14 1.3.1.

19. Рекреація та ПЗФ. Чи може реалізація Стратегічного плану спричинити
19.1. Будь-який вплив на кількість або якість існуючих 

рекреаційних можливостей?
10,00 + 1.3.1.

19.2.
Негативний вплив на об’єкти 
природно-заповід-ного фонду (зменшення площ, 
початок небезпеч-ної діяльності у безпосередній 
близькості або на їх території тощо)?

8,00 1.3.1.

20. Культура. Чи може реалізація Стратегічного плану спричинити
20.1. Зміни або руйнування місць археологічних 

знахідок?
4,44 1.3.1.

20.2. Фізичний або естетичний вплив на історичні 
споруди чи об’єкти?

7,41 1.3.1.
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20.3, Фізичні зміни, які могли б вплинути на унікальні 
етнічні культурні цінності? 1,38культурні ЦІННОСТІ /______________________________ ___________________ ____________________

Екологічне управління і моніторинг. Чи може реалізація Стратегічного
плануспричинити_________

1.3.

21.

21.1 Послаблення правових і економічних механізмів 
контролю в галузі екологічної безпеки? 0,00 +

21.2. Погіршення екологічного моніторингу? 0,00 +
21.3. Усунення наявних механізмів впливу органів 

міс-цевого самоврядування на процеси 
техногенного навантаження?

1,38

21.4. Стимулювання розвитку екологічно небезпечних 
галузей виробництва?_________________________ 0,00 ++

21. Інше. Чи може реалізація Стратегічного плану спричинити
21.1 Суттєве порушення якості довкілля? 6,15 1.3.
21.2. Появу можливостей досягнення короткострокових 

екологічних цілей, які ускладнюватимуть 
досягне-ння довгострокових екологічних цілей у 
майбутньому?_________________________________

16,00 1.1

21.3. Такі впливи на довкілля або здоров’я людей, які 
самі по собі будуть незначними, але у сукупності 
викличуть значний негативний екологічний ефект, 
що матиме значний негативний прямий або 
опосередкований вплив на добробут людей?______

16,00 1.1

За результатами проведеної оцінки можливого негативного впливу на 
довкілля від реалізації Стратегічного плану найбільш ймовірними є збільшення 
навантаження на каналізаційні системи та погіршення якості очистки стічних вод 
(26,67%), яке може бути спричинене запланованим економічним зростанням: 
створення можливостей для збільшення чисельності населення порівняно з 
чисельністю населення, яке зараз проживає на території планованої стратегічної 
ініціативи (26,67%) як результат розвитку окремих територій та сільської 
місцевості; і суттєві зміни у транспортних потоках (35,86%) внаслідок розвитку 
транспортно-логістичного потенціалу, а також збільшення потоку відвідувачів.

Серед операційних цілей Стратегічного плану спричинити негативний вплив 
на навколишнє середовище можуть наступні:

1.1. Створення інвестиційних пропозицій для бізнесу.
1.2, Створення умов для розвитку сільськогосподарського виробництва та 

переробки
Шляхи, яким чином можна реалізувати зазначені операційні цілі 

Стратегічного плануі не спричинити негативний вплив на довкілля, приведені в 
розділі 6.2.



Розділ 6. Зобов’язання із запобігання, зменшення та пом’якшення 
негативних наслідків виконання ДДП -  Стратегічного плану розвитку 

Володимирецької селищної територіальної громади на період до 2027 року
Розділ сформований на основі пропозицій авторів-виконавців та експертів з 

проведення Стратегічної екологічної оцінки Стратегічного плану розвитку 
Володимирецької селищної територіальної громади на період до 2027 року щодо 
зобов’язань із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків 
виконання ДДП - Стратегічного плану розвитку Володимирецької селищної 
територіальної громади на період до 2027 року після тісних консультацій з 
розробниками Стратегічного плану. Розділ відображає, як зазначені пропозиції до 
переліку завдань Стратегічного плану, так і рекомендації щодо шляхів реалізації 
окремих цілей та завдань з тим, щоб зменшити можливий вплив на довкілля у 
майбутньому.

6.1. Пропозиції щодо зобов’язань із запобігання, зменшення та пом’якшення
негативних наслідків виконання ДДП

При розробці Стратегічного плану розвитку Володимирецької селищної 
територіальної громади на період до 2027 року від початку встановились ефективні 
робочі стосунки між розробниками Стратегічного планута авторами-виконавцями 
та експертами з СЕО, що дозволило надавати пропозиції до Стратегічного плану 
щодо більш належного врахування питань екологічної збалансованості в її цілях і 
завданнях.

На початку процесу розробки Стратегічного плану розвитку 
Володимирецької селищної територіальної громади на період до 2027 року проект 
структури її цілей та завдань більше відповідав Стратегічного плану економічного 
зростання, а не комплексній Стратегічного плану розвитку. Недостатня увага 
приділялась також соціально-культурним аспектам, освіті, охороні здоров'я 
населення, а також питанням збереження довкілля та зменшення антропогенного 
тиску на нього. Зокрема, у звіті Рівненської області про стан довкілля за 2018 р. 
визначені найважливіші екологічні проблеми, серед яких поза увагою проекту 
Стратегічного плану були багато питань, вирішенню яких в структурі 
Стратегічного плану не приділялась увага. Серед них: забруднення поверхневих 
вод, підтоплення земель та населених пунктів регіону, необхідність рекультивації 
порушених та деградованих земель, тощо.

В подальшому процесі розробки Стратегічного плану та її оцінювання, під 
час проведення аналізу ймовірних негативних наслідків на довкілля від реалізації 
Стратегічного планубуло виявлено ряд операційних цілей, завдання яких 
потребують серйозної уваги під час їх реалізації, щоб не допустити негативного 
впливу на довкілля, або які доцільно скоригувати перед тим, як включати до 
переліку пропонованих Стратегічним планом завдань. Відповідні пропозиції, які 
були запропоновані авторами-виконавцями та експертами з СЕО, та розглянуті 
розробниками Стратегічного плану, наведені в таблиці 6.1.
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Таблиця 6.1
Врахування пропозицій щодо зобов’язань із запобігання, зменшення та 

пом’якшення негативних наслідків виконання ДДП - Стратегічного плану розвитку

Операційна ціль/завдання Пропозиції Робочої групи Стан врахування
Стратегічна ціль 1. Розвиток економічного потнгціалу

Додати до результатів «залучення інвестицій у 
розвиток «зеленої економіки» громади»

Враховано

Оп€іраційна ціль 1.4: Розвиток комунального підпр
Додати до показників ефективності реалізації 
проекту «Організовано роздільний збір сміття у 
населених пунктах громади»

иємства
Враховано

Стратегічна ціль 2. Розвиток сільських територій
Операційна ціль 2.1. Будівництво, ремонт та реконструкція

Додати до очікуваних результатів «створення 
парку для відпочинку громадян»

вуличної мережі
Враховано

Операц
2.4.2. Покращення системи 
протирадіаційних укриттів

ійна ціль 2.4. Забезпечення належного рівня пр
Додати до показників ефективності пункт: 
«Кількість відремонтованих укриттів»

авопорядку
Враховано.

Пропозиції щодо зобов’язань із запобігання, зменшення та пом’якшення 
негативних наслідків виконання ДДП Робочою групою з розробки Стратегічного 
плану враховано на 85%.

6.2. Обгрунтування вибору альтернатив виконання окремих завдань
ДДП

Серед завдань Стратегічного плану розвитку Володимирецької селищної 
територіальної громади на період до 2027 року непередбачені такі, які могли б 
напряму спричиняти значний негативний вплив на довкілля. З тим, серед переліку 
завдань є такі, реалізації яких варто приділити більшу увагу з точки зору 
врахування екологічних вимог і критеріїв, З цією метою від Робочої групи з СЕО 
надійшли рекомендації, які стосуються врахування питань екологічної 
збалансованості під час впровадження окремих завдань Стратегічного плану, які 
наведені в таблиці 6.2.

Таблиця 6.2
Рекомендації щодо реалізації окремих завдань Стратегічного плану розвитку

Завдання Рекомендації щодо реалізації
Операційна ціль 1.1. Створення інвестиційних пропозицій для бізнесу

1.1.1. Створення 
інвестиційних 
пропозицій для 
бізнесу

Підготовка інвестиційних продуктів та сприяння залученню інвестицій, якій в 
цілому присвячена операційна ціль 1,1, має відбуватись із врахуванням 
можливостей щодо залучення інвестицій до екологічно дружніх видів 
підприємницької діяльності (діяльність, пов'язана з виробництвом та реалізацією 
екологічних товарів та послуг, під час виробництва та надання яких 
застосовуються екологічно-конструктивні методи та технології).
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Операційна ціль 1.2. Створення умов для розвитку с/г виробництва та 
___________________переробки_______________ _____________

.2.1. Сприяння 
розвитку кооперації

Сферою охоплення даного завдання передбачено створення кількох видів 
інституцій підтримки підприємництва. Для таких організацій можна передбачити 
врахування ними екологічних питань під час поточної діяльності. Зокрема, при 
створенні бізнес-інкубаторів можна передбачити, що: 1) такий заклад 
працюватиме на засадах «зеленого офісу», 2) до переліку супроводжуючих послуг, 
що надаються бізнес-інкубатором, включити консультування зі зменшення впливу 
на довкілля від діяльності стартапів.
Варто також зазначити, що даним завданням передбачено спрощення процедур 
дозвільного характеру для підприємців, з тим рекомендується досягти виконання 
цього компоненту не за рахунок зменшення контролю за дотриманням 
підприємцями екологічних норм і стандартів.____________________________________

Ця таблиця відображає невичерпний перелік рекомендацій, які можуть бути 
застосовані під час реалізації Стратегічного плану для поліпшення її екологічної 
збалансованості на рівні її завдань.



Розділ 7. Організація моніторингу фактичного виливу Стратегічного 
плану на довкілля і здоров’я населення

СЕО не завершується прийняттям рішення про затвердження плану або 
програми. Значущі наслідки для довкілля, в тому числі для здоров'я населення, 
повинні відслідковуватися під час реалізації плану чи програми, зокрема, з метою 
виявлення непередбачених несприятливих наслідків і вжиття заходів щодо їх 
усунення. Результати моніторингу мають бути доступними для органів влади та 
громадськості.

Протокол про СЕО встановлює необхідність здійснення моніторингу 
значно-го впливу на довкілля, у тому числі здоров'я населення, від реалізації 
затверджено-го плану або програми (ст. 12). Результати моніторингу мають бути 
доведені до ві-дома природоохоронних органів і органів охорони здоров'я, а також 
громадськості.

Моніторинг може бути використаний для:
■порівняння очікуваних і фактичних наслідків, що дозволяє отримати 

інформацію про реалізацію плану або програми;
■отримання інформації, яка може бути використана для поліпшення майбутніх 

оцінок (моніторинг як інструмент контролю якості СЕО);
■перевірки дотримання екологічних вимог, встановлених відповідними 

органами влади;
•перевірки того, що план або програма виконується відповідно до 

затвердженого документу, включаючи передбачені заходи із запобігання, 
скорочення або пом'якшення несприятливих наслідків.

Організація моніторингу вимагає визначення того, хто повинен здійснювати 
моніторинг, хто повинен забезпечувати доступ до результатів, що має бути 
предметом моніторингу, яка інформація повинна оприлюднюватися (безпосередні 
дані вимірювань або результати їх аналізу), де слід здійснювати моніторинг, з якою 
періодичністю і протягом якого часу, коли слід оприлюднити результати, які методи 
моніторингу та поширення інформації слід використовувати.

Для організації моніторингу можуть бути використані існуючі системи 
моніторингу та інформаційні системи або вони мають бути спеціально 
удосконалені для цілей СЕО.

Рекомендується вибирати такі методи моніторингу, які доступні і найкращим 
чином пристосовані для перевірки того, чи відповідає той вплив на довкілля та 
здоров'я населення, який спостерігається, припущенням і висновкам, зробленим в 
процесі СЕО. Крім того, важливим критерієм для вибору методів є можливість 
раннього виявлення непередбаченого негативного впливу від реалізації плану чи, 
що дозволить вжити своєчасні заходи щодо виправлення ситуації.

Стратегічним планом розвитку Володимирецької селищної територіальної 
громади на період до 2027 року передбачено проведення моніторингу ефективності 
Гї реалізації. Серед планованих до контролю індикаторів є ряд екологічних (табл. 
7.1), але не для всіх цих показників проводиться постійний збір даних. Таким
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ЧИНОМ, для індикаторів, для яких відсутні моніторингові дані, необхідно визначити 
відповідального за їх збір і метод.

Таблиця 7.1
Екологічні індикатори, які планується застосувати для моніторингу виконання

№ з/п Індикатор Операцій
на ціль

Наявність
моні-торингових

даних
Забруднення повітря

1. Індекс забруднення атмосфери 1.2 +

2.
Викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря 
від стаціонарних та пересувних джерел 
забруднення

1.2 +

Водні ресурси
3. Зменшення обсягів використання та забору води 1.4 +
4. Обсяг скидання забруднених стічних вод 1.4 +

5.
Відсоток населених пунктів, що мають 
цент-ралізоване водопостачання та 
водовідведення

1.4 +

Біорізноманіття
6. Відсоток заповідності території громади 1.3 1 +

Земельні ресурси
7. Площа земель, що зазнають підтоплення 1.2 +

Енергетика
8. Річний обсяг енергоспоживання населення 1.1 +

Відходи
9. Річний обсяг генерації ТПВ на території області 1.4 +
10. Зменшення питомих обсягів утворення ТПВ 1.4 +
11. Охоплення населення послугами зі збирання ТПВ 1.4 +

Інші показники

17.
Частка екологічної інформації та соціальної 
реклами природоохоронного спрямування, що 
регулярно поширюється ЗМІ

2.2 +

18.
Частка екологічних навчальних курсів в 
програмах шкільних закладів

2.2 +

19.
Кількість проектів екологічного спрямування на 
вирішення проблем громади

2.3 +



Висновки

Стратегічного плану розвитку Володимирецької селищної територіальної 
громади на період до 2027 року більше спрямована на розвиток сільських 
територій, чим стимулювання економічного зростання.

Цілі Стратегічного планупереважно принципово узгоджуються з 
національними екологічними цілями.

Основними антропогенними чинниками змін у громаді є розвиток переробної 
промисловості, енергетики, житлово-комунального, сільського господарства й 
транспорту, наявність потенційно небезпечних підприємств.

Найбільш ймовірними негативними впливами на довкілля від впровадження 
Стратегічного планує збільшення кількості викидів забруднюючих речовин від 
стаціонарних джерел, збільшення кількості викидів забруднюючих речовин від 
пересувних дже-рел, збільшення використання природних ресурсів, збільшення 
кількості утворюва-них чи накопичених промислових відходів і суттєві зміни у 
транспортних потоках.

Спричинити негативний вплив на довкілля можуть операційні цілі 
Стратегічного плану:

■ ціль 1.1.Створення інвестиційних пропозицій для бізнесу, -  за умови 
залучення інвестицій в екологічно небезпечні галузі діяльності;

■ ціль 1.2.Створення умов для розвитку с/г виробництва та переробки, -  якщо 
будуть створені екологічно небезпечні підприємства.

Необхідно звернути увагу на те, щоб реалізація цих операційних цілей 
відбувалася у найбільш екологічно дружній спосіб.

Ймовірність того, що реалізація Стратегічного плану призведе до таких 
можливих негативних впливів на довкілля або здоров’я людей, які самі по собі 
будуть незначними, але у сукупності матимуть значний сумарний (кумулятивний) 
вплив на довкілля, незначна.

Моніторинг екологічних індикаторів ефективності впровадження 
Стратегічного плану- важлива форма контролю фактичного впливу на довкілля 
Стратегічного плану, та необхідна передумова забезпечення збалансованості 
розвитку області. Необхідно передбачити регулярність збору моніторингових даних 
за визначеними індикаторами та їх постійний аналіз для врахування під час 
прийняття рішень щодо планування розвитку у майбутньому.

З огляду на зазначене, можна стверджувати, що запропонований 
Стратегічним планом сценарій розвитку Володимирецької громади прийнятний. 
Поєднання зусиль, спрямованих на заохочення економічного зростання та 
капіталовкладень, забезпечуватиме розвиток громади.
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