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ВІТАЛЬНЕ СЛОВО МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

Дорогі земляки! 
Волочиська міська об’єднана територіальна громада утворена 13 серпня 2015 року в рамках 
адміністративно-територіальної реформи 2015 року. 
Процес об’єднання супроводжувався різноманітними труднощами, які частково вдалося подола-
ти. Тому всі разом ми повинні визначити головні напрямки спільних зусиль розвитку інфрастру-
ктури громади, проведення системної роботи з поліпшення місцевого бізнес-клімату і розширен-
ня інвестиційних можливостей, адже в цьому є головне призначення Стратегії. Ми повинні не 
просто жити з дня до дня, вирішуючи поточні проблеми, але й мати чіткий план розвитку і руха-
тися за ним. Тільки таким чином ми дамо шанс Волочиській громаді знайти себе на економічній, 
культурній карті країни. 
Підготовка цього важливого документа відбувалась за участю представників всіх адміністра-
тивних одиниць, які увійшли до складу Волочиської об’єднаної територіальної громади, де-
путатів, представників місцевих підприємств, приватних підприємців, громадських активістів, 
фахівців. Не легко було приймати рішення під час робочих засідань. З 78 ідей (проектів) від 
мешканців було відібрано 39 проектних ідей, які лягли в основу стратегії розвитку громади і 
будуть реалізовуватись до 2020 року. Тому я вдячний усім, хто брав активну участь у підго-
товці Стратегії. 
Процес стратегування відбувався за експертної підтримки, забезпеченої громадською органі-
зацією «Інститут громадянського суспільства» в рамках проекту «Підтримка розвитку ОТГ у 
Хмельницькій області», що фінансується: GIZ Німецьким бюро міжнародного співробітництва 
в Україні, Швейцарсько-українським проектом «Підтримка децентралізації в Україні», Швед-
сько-українським проектом «Підтримка децентралізації в Україні», проектом ЄС «Підтримка 
політики регіонального розвитку України», Програмою Ради Європи «Децентралізація і тери-
торіальна консолідація в Україні та проектом «Експертна та інформаційна підтримка процесу 
реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні». 
Співпраця органів місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства в пи-
таннях регіонального розвитку є дуже важливою і потрібною. 
Стратегія розвитку громади є живим документом, до якого можуть (і повинні) вноситися змі-
ни, щоб максимально скористатися усіма можливостями розвитку і мінімізації ризиків. 
Бажаю всім наполегливості в зміцненні громади і наснаги в її соціально-економічному розвитку. 
 
Міський голова  
Костянтин Черниченко 
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1. ВСТУП 

Процес децентралізації влади, що розпочався в Україні у 2014 р., призвів до утворення 13 
серпня 2015 року Волочиської міської об’єднаної територіальної громади. 
Спроможні об‘єднані територіальні громади (далі ОТГ) повинні стати базовим елементом ефек-
тивної системи влади в Україні. На етапі створення громада зустрілася з багатьма викликами, 
серед яких є: 
 Відсутність загальноприйнятих пріоритетів щодо забезпечення надання базових послуг 

мешканцям ОТГ. Кожен орган місцевого самоврядування, який увійшов до складу ОТГ, 
до об‘єднання мав власні пріоритети розвитку та власну систему цінностей щодо управ-
ління 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 ОТГ і можуть бути використані для розвитку. 

 Збільшення кількості зацікавлених сторін, з якими потрібно узгоджувати прийняття рі-
шень у межах ОТГ. 

У більш широкому контексті Волочиська 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 розвит-
кові ресурси. 
Відповіддю на ці та деякі інші виклики може стати перспективне (середньо- та довгостроко-
ве) планування ОТГ. У цьому контексті важливим є не тільки (і не стільки) результат (плану-
вальний документ), скільки сам процес його створення за участі широкого кола зацікавле-
них сторін – представників різних населених пунктів, різних підприємств, установ та органі-
зацій, різних політичних поглядів. 
Під час дискусій, що відбувалися у процесі стратегування Волочиської ОТГ, переважно, ви-
користовувався термін «стратегічне планування об‘єднаної громади». Однак, цей термін 
(«стратегічне планування») не може бути повноцінно застосованим на першому етапі ство-
рення ОТГ (у 2015-2016 рр.) з наступних причин: 
 Однією з ознак «стратегічності» плану є довгостроковий (понад 7 років) період плану-

вання. У новоствореної Волочиської ОТГ, умовно кажучи, відсутня «історія», тобто, не-
можливо відстежити поведінку територіальної громади як цілісної територіальної соціа-
льно-економічної системи за попередні періоди, а період ідентифікації базових умов, які 
матимуть суттєвий вплив на подальшу суб‘єктність ОТГ, відбуватиметься упродовж 
2016-2018 років. 

 Стратегія громади повинна узгоджуватися зі стратегіями вищого рівня – області, країни. 
Наразі, стратегії вищого рівня розроблені на період до 2020 року. 

Тому у цей період становлення розроблено середньостроковий (на 2016-2020 рр.) план роз-
витку ОТГ. У 2020 році, коли будуть сформовані базові умови функціонування ОТГ, можна 
буде розробити більш довгостроковий (на 7 років) стратегічний план розвитку ОТГ. 
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2. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОПИС ПРОЦЕСУ РОБОТИ 

Підготовка стратегічного плану відбувалася у відповідності до методології, запропонованої 
Проектом Європейського Союзу «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні». 
Методологія розглядає сталість (сталий розвиток) і соціальну інтеграцію як основні принципи 
місцевого розвитку, – як це викладено в таблиці. 

Таблиця 1 
Принципи місцевого розвитку 

Відповідальне управління навколишнім 
середовищем та раціональним викори-
станням природних ресурсів 

Здорова і справедлива громади 

 покращення обізнаності щодо обмеже-
них природних ресурсів та небезпеки 
для середовища проживання 

 поліпшення середовища проживання, 
важливі природні ресурси зберігаються 
для майбутніх поколінь 

 забезпечення різних потреб усіх 
громадян через сприяння особис-
тому 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 можливо-
стей для всіх. Екологічні втрати компен-
сують ті, хто їх спричиняє. Ефективне 
використання ресурсів стимулюється 

 

 постійне вдосконалення ефектив-
ного управління із залученням 
творчості та енергії громадян 

Залучення широкого кола громадян до творення стратегічного плану розвитку ОТГ дозволяє, 
ідентифікувати та знайти прийнятні шляхи усунення проблем громади, забезпечити налаго-
дження діалогу між громадськістю та владою. При цьому однією з основних складових процесу 
планування є обов’язкова участь у ньому усіх активних та зацікавлених представників громади. 
Розроблена таким чином стратегія відображає інтереси усіх громадян, а тому сприймається гро-
мадою як «своя». Створений разом з громадою стратегічний план незалежно від особистісних 
якостей керівників, або політичної ситуації спрямовується на покращення стандартів життя, змі-
цнення місцевої демократії, виховання суспільно-активних громадян – патріотів своєї громади. 
Розпорядженням міського голови м. Волочиськ від 29.02.2016 № 26-р була сформована Ро-
боча група з підготовки Стратегії розвитку та схеми планування території Волочиської міської 
об’єднаної територіальної громади. 

Таблиця 2 
Учасники Робочої групи з підготовки Стратегії 

№ 
з/п П І Б 

1 Черниченко Костянтин Володимирович – міський голова 

2 Дзьоник Ірина Володимирівна – начальник відділу економічного розвитку, інвестицій 
та регуляторної діяльності, відповідальна за організацію роботи 

3 Коваль Аліна Володимирівна – секретар ради 

4 Васильченко Олександр Олексійович – перший заступник міського голови 

5 Івченко Світлана Іванівна – заступник міського голови 
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6 Цимбалюк Вікторія Олександрівна – керуюча справами виконавчого комітету 

7 Бруковська Людмила Анатоліївна – начальник відділу соціального захисту; 

8 Бович Сергій Васильович – депутат міської ради 

9 Панфілова Людмила Андріїівна – депутат міської ради 

10 Василенко Євгенія Федорівна – депутат міської ради 

11 Сокур Анатолій Миколайович – депутат міської ради 

12 Микулин Ярослав Іванович – депутат міської ради 

13 Костюк Вадим Вікторович – депутат міської ради 

14 Федючок Ольга Степанівна – депутат міської ради, представник громади села Вочківці 

15 Горобець Михайло Володимирович – депутат Волочиської районної ради 

16 Чиж Сергій Сергійович – голова ГО «Спілка воїнів АТО Волочищини» 

17 Байда Алла Леонідівна – голова ГО «Майдан Волочиського району» 

18 Данчак Ольга Василівна – голова ГО «Жіноча рада» 

19 Чубак Юлія Тарасівна – представник ініціативної групи «ПройдиСВІТ» 

20 Атерлей Віктор Анатолійович – директор ТОВ «Птахофабрика Волочиська» 

21 Чернецький Віталій Володимирович – начальник проектно-кошторисного відділу ПП 
«Аграрна компанія 2004» 

22 Шеремета Костянтин Вікторович – архітектор ТОВ «Агробізнес» 

23 Рибачук Іван Володимирович – заступник директора Волочиського машинобудівного 
заводу ПАТ «Мотор Січ» 

24 Буднік Тетяна Миколаївна – фізична особа-підприємець, представник ринку 

25 Пашко Віктор Володимирович – заступник директора ТОВ «Волочиськ Агро» 

26 Штанькевич Олександр Петрович – начальник 9-тої державної пожежно-рятувальної 
частини ГУ ДСНС України у Хмельницькій області 

27 Гранатир Ігор Петрович – представник громади сіл Користова, Бальківці 

28 Джусь Василь Миколайович – виконуючий обов’язки старости сіл Копачівка, Мислова, 
Лозова 

29 Басистюк Ганна Володимирівна – виконуючий обов’язки старости сіл Поляни, Канівка, 
Петрівка 

30 Возний Петро Анантолійович – виконуючий обов’язки старости села Тарноруда 

31 Олійник Валерій Федорович – виконуючий обов’язки старости сіл Зайчики, Постолівка 

32 Кучер Леонід Феодосійович – виконуючий обов’язки старости сіл Федірки, Мирівка, 
Сербинів, Ріпна; 

33 Серба Роман Романович – представник громади сіл Гарнишівка, Іванівці, Вигода 

34 Нищун Володимир Дмитрович – виконуючий обов’язки старости села Маначин 

35 Гриняківська Валентина Іванівна – виконуюча обов’язки старости сіл Вочківці, Петрів-
щина, Вільшани 

36 Черній Галина Миколаївна – виконуюча обов’язки старости села Курилівка 

37 Кошелюк Володимир Миколайович – представник громади сіл Ожигівці, Петрівське, 
Соболівка; 

38 Шевчук Людмила Олександрівна – виконуюча обов’язки старости сіл Яхнівці, Лонки, 
Кушнирівська Слобідка 

39 Кучерявий Володимир Олександрович – виконуючий обов’язки старости села Авратин 

40 Жмурко Мар’яна Павлівна – представник громади села Щаснівка; 
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41 Завальнюк Ірина В’ячеславівна – виконуюча обов’язки старости села Клинини 

42 Іванчук Наталія Вікторівна – виконуюча обов’язки старости сіл Рябіївка, Гонорівка 

43 Солоненко Оксана Михайлівна – виконуюча обов’язки старости сіл Чухелі, Левківці, 
Случ 

 
Підготовка стратегічного плану розпочалася з проведення соціально-економічного аналізу, 
який включав у себе: 
 дослідження основних тенденцій соціально-економічного розвитку сукупності суб’єктів 

Волочиської ОТГ за попередній період, дослідження оточення (зовнішнього середовища) 
та оцінка можливостей розвитку громади; 

 проведення у лютому 2016 року опитування 167 мешканців та 48 представників бізнесу. 
8 квітня 2016 року в приміщенні Волочиського міського будинку культури відбулося перше 
засідання членів Робочої групи, під час якого були проведені: 
 презентація та обговорення результатів стратегічного аналізу громади; 
 формулювання та обговорення прогнозів та сценаріїв розвитку громади; 
 формулювання стратегічного бачення; 
 проведення SWOT-аналізу – ідентифікація факторів SWOT. 
На основі напрацювань засідання Робочої групи був розроблений проект SWOT-матриці – 
проведений аналіз взаємозв’язків факторів SWOT через матрицю SWOT/TOWS та підготовле-
ні базові аналітичні висновки щодо порівняльних переваг, викликів та ризиків розвитку Во-
лочиської громади. 
27 квітня 2016 року в приміщенні Волочиського міського будинку культури відбулося дру-
ге засідання членів Робочої групи, під час якого були проведені: 
 визначення стратегічних, операційних цілей та завдань стратегії; 
 оголошення про підготовку технічних завдань на проекти розвитку, які відповідають за-

вданням Стратегії. 
Упродовж травня та червня 2016 року відбувалася підготовка технічних завдань на проекти 
розвитку, які відповідають завданням Стратегії. Усього за цей період зацікавленими у розви-
тку Волочиської громади, представниками місцевого самоврядування, місцевих органів дер-
жавної влади, бізнесу, громадських організацій було підготовлено 56 ідей, загальна вартість 
яких перевищує 226 млн. грн. 
30 червня 2016 року в приміщенні Волочиського міського будинку культури відбулося тре-
тє засідання членів Робочої групи, під час якого були проведені відбір та корегування техні-
чних завдань на проекти розвитку для плану реалізації Стратегії. 
Усі засідання Робочої групи проводилися у відкритому режимі, тому усі бажаючі мали можливість 
брати участь в розробці Стратегічного плану. До роботи залучались також вузькоспеціалізовані 
фахівці та представники Волочиської районної ради. Координували роботу та забезпечували 
технічний супровід розробки Стратегічного плану представники Інституту громадянського суспі-
льства. Методичне забезпечення, експертний аналіз даних і результатів досліджень, надання 
консультаційних послуг з питань стратегічного планування забезпечували: 
 Василь Кашевський, консультант Проекту Європейського Союзу «Підтримка політики 

регіонального розвитку в Україні»; 
 Петро Мавко, консультант Інституту громадянського суспільства. 
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3. КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ГРОМАДИ 

Волочиська міська об’єднана територіальна 
громада утворена 13 серпня 2015 року в ра-
мках адміністративно-територіальної рефор-
ми 2015 року. До складу громади увійшли 
населені пункти: м. Волочиськ та села Авра-
ти, Пальчинці, Збручівка, Вочківці, Петрів-
щина, Вільшани, Гарнишівка, Іванівці, Виго-
да, Зайчики, Постолівка, Клинини, Копачів-
ка, Мислова, Лозова, Користова, Бальківці, 
Курилівка, Маначин, Ожигівці, Соболівка, 
Петрівське, Поляни, Канівка, Петрівка, Рябії-
вка, Гонорівка, Тарноруда, Федірки, Ріпна, 
Мирівка, Сербинів, Чехелі, Левківці, Случ, 
Щаснівка, Яхнівці, Лонки та Кушнирівська 
Слобідка з адміністративним центром у місті 
Волочиськ. 
Волочиська міська об’єднана територіальна 
громада розташована у західній частині ра-
йону в зоні правобережного лісостепу і на-
лежить до Волино-Подільського плато. 
ОТГ займає площу 490 кв. кілометрів, з на-
селенням 33115 мешканців, у тому числі в м. 
Волочиськ – 20 тисяч. 
Територія громади витягнута з півночі на 
південь між Теофіпольським та Городоцьким 
районами Хмельницької області, довжиною 
51 кілометр. Межує на півночі з Теофіполь-
ським районом, на сході з населеними пунк-
тами району, на півдні — з Городоцьким ра-
йоном Хмельницької області, на заході — з 

Підволочиською громадою Тернопільської області. 
Рельєф широкохвилястий, середньорозчленований значною кількістю балок та улоговин. 
Найвища точка знаходиться на Авратинській височині і досягає 350 метрів над рівнем моря. 
Звідси беруть початок основні річки Поділля – Південний Буг, Случ, Збруч та їх притоки. 
Водойми займають 1076,96 га. Через територію громади протікають 3 річки: Збруч, Бова-
нець, Грабарка. 
Лісові ресурси громади в комплексі з полезахисними смугами займають площу 1571,7 гекта-
рів, в тому числі покрито лісом 477,67 га. 
Корисні копалини громади: суглинок, пісок, мінеральні води. 
Розвідано достатні запаси мінеральної води Збручанського родовища в селі Зайчики та в м. 
Волочиську. Діюча свердловина Зайчиківського родовища «Товтри» має дебет води 288 куб. 
м на добу, а діюча свердловина мінеральної лікувальної води типу «Нафтуся» у Волочиську 
– 144 куб. м. на добу. 
Природні заказники: Маначинський гідрологічний – державного значення, Авратинський, 
Грабарський, урочище Ожиговецьке, урочище Зайчиківський ліс – місцевого значення. 
Унікальність територіального розташування громади полягає в тому, що адміністративний 
центр громади м. Волочиськ знаходиться на рівновіддаленій відстані від двох обласних 
центрів – Хмельницького і Тернополя, на автошляху державного значення Львів – Кірово-
град – Знам’янка і на Південно-Західній залізничній магістралі. 
З урахуванням моделі інвестиційної привабливості міст та з огляду на регіональний пери-
метр, можна стверджувати, що Волочиська ОТГ перебуває в зоні інвестиційного впливу 
м.Хмельницького. 
Економіка громади має аграрно-промислову спеціалізацію. Промисловий комплекс представ-
лений такими галузями виробництва: харчова, машинобудівна, металообробна, легка, виро-
бництвом інших неметалевих мінеральних виробів. Основну промислову групу громади скла-

Рис 1. Транспортне сполучення в межах  
громади 
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дають 16 промислових підприємств, продукція більшості з яких відома за межами району, 
області, України: 
 машинобудівний завод ПАТ «Мотор січ», який виробляє запасні частини до авіаційних 

двигунів, пересувні автономні електростанції, мінітехніку для обробітку сільгоспкультур 
та товари народного споживання; 

 два цегельних заводи – філія ТОВ «Тернопільбуд» і ТОВ «Волочиський цегельник» – 
випускають цеглу будівельну; 

 філія «Волочиський консервний завод ТОВ «Славпродукт» виробляє овочеві та м’ясні 
консерви, зокрема, зелений горошок; 

 ПП «Унікум» єдине підприємство на Україні виробляє натуральний спиртовий оцет. 
Основні експортні товари: продукція рослинництва, неметалева мінеральна продукція, газо-
турбінні електростанції та товари народного споживання. 
Аграрний сектор економіки громади представлений 48 господарствами, в тому числі – 5 госпо-
дарськими товариствами, 1 сільськогосподарським кооперативом та 42 фермерськими господар-
ствами. В агроформуваннях усіх форм власності знаходиться в користуванні 40,4 тис. га сільсь-
когосподарських угідь, в тому числі 36,6 тис. га ріллі та 1,7 тис. га пасовищ та сінокосів. 
Аграрний сектор громади спеціалізується на вирощуванні зернових та технічних культур, в 
тому числі цукрових буряків, кормових культур, картоплі, овочів, плодів і ягід. 
Найбільші агроформування громади – ТОВ «Волочиськ – агро», ПП «Аграрна компанія 2004», 
ТОВ «Подільська зернова компанія», які на основі сучасних технологій і техніки з року в рік на-
рощують виробництво продукції рослинництва і тваринництва, а ТОВ «Птахофабрика Волочись-
ка» – м’яса птиці. 
Фінансово-кредитну систему громади представляють ПАТ КБ «Приватбанк», Волочиське від-
ділення АТ «Райффайзен банк «Аваль», ТВБВ № 10022/074 філії – Хмельницького обласного 
управління АТ «Ощадбанк», Волочиське відділення ПАТ «А-Банк». Крім того, зареєстровано 
6 страхових компаній. 
Державну політику в галузі освіти громади забезпечують 21 загальноосвітня школа, в яких 
навчається 3341 дитина, 21 дошкільний заклад, де виховується 1376 дітей, будинок дитячої 
та юнацької творчості – 1400 вихованців, дитячо-юнацька спортивна школа – 352 вихованці 
і міжшкільний навчально-виробничий комплекс – 167 учнів. 
Мережа закладів культури становить 50 установ, 27 клубних установ, 20 бібліотек, дитяча 
школа мистецтв, районний історичний музей, кіно-відео-мережа. 
Медична мережа громади нараховує 7 лікарських амбулаторій та 18 фельдшерсько-
акушерських пунктів. 

Таблиця 3 
Порівняння громади, району, області 

Регіони Площа, 
км2 

Площа у %  
до загальної 
площі/району/ 

області  

Населення 

Населення у % 
до загального 
населення/ 

району/області 

Густота  
населення 

Волочиська 
громада 490 44,5 33115 63,7 67,6 

Волочиський 
район 1100 5,3 52023 4,0 47,3 

Хмельницька 
область 20645 3,4 1 304 100 3,0 63 
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4. ГОЛОВНІ ЧИННИКИ СТРАТЕГІЧНОГО ВИБОРУ 

4.1. Сценарії розвитку Волочиської громади 

Сценарне моделювання є важливою методологічною базою стратегічного вибору. 
Сценарій – деяка послідовність подій, які можуть відбутися в майбутньому із значною долею 
ймовірності за певних умов. Такі умови, або фактори, можуть бути як зовнішні, так і внутрішні. 
Іншими словами, в основі кожного сценарію повинні бути покладені базові сценарні припу-
щення, за яких можуть виникати ті чи інші фактори впливу. 
Зважаючи на те, що для новоствореної ОТГ дуже мало даних для відстеження по-
передньої динаміки соціально-економічних процесів, повноцінне формулювання 
сценаріїв у 2016 році неможливе (стане можливим під час наступних періодів стра-
тегічного 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 (реаліс-
тичний). 

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. 
Базові припущення інерційного сценарію – 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. Децентралізація проходить мляво, основні заходи відкладаються до 2018 р. 
5. ВВП країни продовжує падіння, зокрема, за 2015 рік падіння ВВП склало 10.4%. За най-
сприятливіших обставин початок зростання ВВП може настати у 2016 році, прогнозний ріст 
ВВП – 1-1,5%. 
6. Гривня підтримується виключно міжнародними кредитами та, відповідно, інтервенціями 
НБУ на валютному ринку, продовжується неконтрольована інфляція. 
7. Інвестиційна привабливість України залишається низькою, рівень залучення інвестицій 
не зростає. 
8. Податковий тиск на підприємців залишається високий, в тіні продовжує залишатися бі-
льше 50% малого і середнього бізнесу. 
9. В умовах суттєвої корекції тарифів на газ підвищується вірогідність збільшення рівня не-
платежів населення, що призводить до поглиблення кризи в ЖКГ. 
Базові припущення інерційного сценарію – місцевий рівень: 

1. Ідентичність громади на стадії формування, впізнаваність в регіоні та Україні поки що 
незначна. 
2. Структура економіки громади виразно диференційована на економіку міста і економіку 
решти територій. 
3. Інвестиційний та підприємницький клімат у громаді залишаються на тому ж рівні. 
4. Рівень купівельної спроможності населення постійно знижується. 
5. Рівень реальної бюджетної забезпеченості громади дещо покращується внаслідок ство-
рення ОТГ. 
6. З'являються кошти на модернізацію об’єктів інфраструктури. 
Результат інерційного сценарію: 
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 Демографічна ситуація на найближчі роки залишається без змін, погіршуючись в сільсь-
ких територіях громади, при цьому вікова структура населення змінюється в бік скоро-
чення працездатного населення та його «старіння», що, відповідно, призводить до зро-
стання навантаження на працездатне населення. 

 Промисловий потенціал Волочиської громади повільно скорочується без відчутних інве-
стицій в модернізацію підприємств та підвищення рівня технологічності (переведення на 
5-6 технологічні уклади), що відбивається на рівні доходів населення громади. 

 Внаслідок скорочення робочих місць в реальному секторі більшість населення живе за 
рахунок торгівлі, послуг, бюджетних, пенсійних та соціальних виплат. 

 Сільські території продовжують занепадати через відсутність місць праці та реальних 
джерел доходів сільського населення. 

 Несприятливий підприємницький клімат та низька інвестиційна привабливість громади 
не сприяють зниженню рівня тінізації економіки. Реальний сектор економіки повільно 
скорочується. 

 Внаслідок зростання доходів бюджету після об'єднання дещо покращуються окремі 
об’єкти інженерно-комунальної інфраструктури громади, однак розпорошення коштів по 
населених пунктах території не дозволяє створити кумулятивного ефекту: модернізація 
інфраструктури розтягується на довгі роки. 

Модернізаційний сценарій розвитку 
Модернізаційний (реалістичний) сценарій розвитку будується на припущеннях, за яких фор-
муються найсприятливіші зовнішні (глобальні та національні) та внутрішні (ті, які громада 
здатна створити самостійно) фактори впливу: громада активно використовує можливо-
сті в умовах швидкого суспільно-економічного розвитку країни. 
Базові припущення модернізаційного сценарію – 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. ВВП країни починає зростання у 2016 р. 
5. Гривня стабільна. 
6. Інвестиційна привабливість країни покращується. 
7. Податкова реформа виводить бізнес із «тіні». 
8. Соціальна політика держави мінімізує ризики росту неплатежів внаслідок зростання та-
рифів на комунальні послуги. 
9. Ефективно працює ДФРР. 
10. Регіон активно впроваджує Стратегію розвитку. 
Базові припущення модернізаційного сценарію – місцевий рівень: 

1. Громада формує власну ідентичність («візерунок») та «якірні точки» розвитку території. 
2. Сформовані базові планувальні документи громади: стратегія, зонування земель грома-
ди, схему планування громади, інвестиційний паспорт громади. 
3. У громаді покращується підприємницький та інвестиційний клімат – громада стає при-
вабливою для інвесторів. 
4. Створюються привабливі інвестиційні пропозиції у сферах глибокої переробки с/г проду-
кції, високотехнологічних виробництв. 
5. Мережа навчальних закладів району забезпечує пропозицію робочої сили відповідно до 
потреб ринку праці. 
6. Громада є активним учасником впровадження Стратегії розвитку регіону та, відповідно, 
реципієнтом Державного фонду регіонального розвитку. 
7. Громада ефективно використовує державні субвенції на розвиток інфраструктури (бл. 
14,5 млн. у 2016 р.). 
Результат модернізаційного сценарію: 
 Громада поступово формує свій новий імідж як інвестиційно привабливої території: ви-

сокотехнологічний та екологічний. Внаслідок ефективної політики місцевої та регіона-
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льної влади громада залучає стратегічних інвесторів у пріоритетні галузі економіки та 
сільського господарства. 

 Існуючі виробництва на території Волочиська модернізуються та збільшують обсяги ви-
робництва промислової продукції. Громада здійснює інвентаризацію земель та формує 
портфель привабливих інвестиційних пропозицій, активно просуваючи їх на інвестиційні 
ринки. 

 В громаду поступово заходять стратегічні інвестори, зокрема у галузі з високою доданою 
вартістю, а також у сфері рекреації. Відкривається новий курорт у с. Зайчики на родовищах 
мінеральних вод. 

 Навколо стратегічних інвесторів активізується малий і середній бізнес, заповнюючи ло-
гістично-послугову нішу. 

 Зростає рівень доходів населення, що пожвавлює внутрішній ринок. 
 Проекти розвитку в рамках реалізації Стратегії розвитку області активізують економічне 

життя на сільських територіях, формуючи «якірні точки» економічного зростання, зок-
рема, це розвиток кооперативного руху, створення неаграрних видів бізнесу тощо. 

 Активне залучення державних субвенції та коштів з ДФРР разом з чітким планом модер-
нізації інженерної та соціальної інфраструктури в середньостроковій перспективі дозво-
лять значно підвищити рівень комфорту та покращити стан доріг в громаді. 

4.2. Стратегічне бачення розвитку Волочиської громади 
(за результатами засідання робочої групи 8 квітня 2016 року) 

 «Волочиськ 2020» – активна інвестиційно приваблива та водночас екологічно чиста 
громада на межі Поділля і Галичини, територія гармонійного поєднання промислового 
розвитку на основі високих технологій та екологічного сільського господарства. 

 Громада економічно активних людей, підприємництва і підприємців, де легко відкрити 
та вести свій власний бізнес. 

 Туристично приваблива лікувально-оздоровча територія (курортна зона). 
 Громада щирих і привітних людей, затишна і комфортна для проживання, бізнесу і від-

починку. 
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4.3. SWOT-аналіз Волочиської громади 
(за результатами засідання робочої групи 8 квітня 2016 року) 

Таблиця 4  
SWOT-аналіз Волочиської громади 

Сильні сторони Слабкі сторони 

1. Географічне розміщення на кордоні двох 
областей, на перехресті доріг та найоптима-
льнішій відстані від обласних центрів: Терно-
поля та Хмельницького. 
2. Наявність потужних промислових підпри-
ємств та підприємств агропереробки. 
Наявність корисних копалин і глини, значні 
запаси мінеральних вод типу «Нафтуся», чо-
рноземи. 
3. Наявність об‘єктів, доступних для інвесту-
вання. 
4. Наявність земель за межами населених 
пунктів, які потенційно можуть бути інвести-
ційними ділянками. 
5. Наявність професійно-технічного навчаль-
ного закладу. 
6. Низьке екологічне навантаження, наяв-
ність великих природоохоронних територій. 
7. Творчі колективи одні з найкращих в об-
ласті та популяризують громаду в Україні і за 
кордоном. 
8. Велика кількість підприємців, які швидко 
адаптуються в нових економічних умовах. 

1. Значна частка населення старшого за 
працездатний вік, природне скорочення 
населення. 
2. Високий рівень безробіття. 
3. Низький середній рівень оплати праці. 
4. Низький рівень іноземних та внутрішніх 
інвестицій. 
5. Мала частка малих підприємств у струк-
турі економіки громади. 
6. Неналежна якість, подекуди відсутність 
дорожнього покриття між населеними пун-
ктами громади. 
7. Слабка інформатизація сіл, мало центрів 
відкритого доступу до Інтернету. 
8. Низький рівень громадської активності. 
9. Відсутність інфраструктури підтримки 
бізнесу. 
10. Висока частка тіньової економіки. 
11. Значна зношеність основних виробни-
чих потужностей. 
12. Застарілі очисні споруди у м. Воло-
чиськ. 
13. Погане забезпечення питною водою у 
деяких населених пунктах громади. 
14. Незначний досвід у залученні позабю-
джетних коштів. 

Можливості Загрози 

1. Зростання попиту на продовольство на 
світовому ринку стимулюватиме розвиток 
АПК. 
2. Розширення державного замовлення на 
продукцію ВПК та, відповідно, зростання по-
питу на продукцію філії заводу «Мотор-СІЧ». 
3. Зростання світового попиту на екологічно 
чисту продукцію АПК. 
4. Продовження реформ в Україні сприятиме 
покращенню бізнес-клімату. 
5. Зростання популярності сільського, зеле-
ного, культурного, світоглядного туризму 
серед населення України та Європи. 
6. Продовження євроінтеграційних процесів 
сприятиме зростанню зацікавленості інвесто-
рів до України. 
7. Початок діяльності в Україні проектів між-
народної технічної допомоги, які підтримува-
тимуть об‘єднані громади. 
8. Бюджетна підтримка об‘єднаних громад. 

1. Продовження або замороження військо-
вого конфлікту на сході України. 
2. Відплив за межі громади кваліфікованих 
кадрів. 
Корупція. 
3. Зниження рівня ґрунтових вод призво-
дить до проблем водопостачання у селах 
громади. 
4. Перекладання на місцеве самовряду-
вання державних фінансових зобов‘язань 
щодо забезпечення соціальних стандартів. 
5. Згортання реформ. 
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4.4. SWOT-матриця Волочиської громади 

SWOT-матриця дозволяє виявити взаємозв‘язки між «внутрішніми» (сильні та слабкі сторони) 
та «зовнішніми» (можливості та загрози) факторами, які мають стратегічне значення для 
Волочиської громади. Суцільна лінія символізує сильний взаємозв‘язок, пунктирна – слаб-
кий. Саме ці взаємозв‘язки дозволяють сформулювати порівняльні переваги, виклики і ризи-
ки, які є основою для стратегічного вибору – формулювання стратегічних та операційних 
цілей розвитку громади на довгострокову перспективу. 

Порівняльні переваги 
 

Сильні сторони  Можливості 

1. Географічне розміщення на кордоні двох 
областей, на перехресті доріг та найопти-
мальнішій відстані від обласних центрів: 
Тернополя та Хмельницького 

 1. Зростання попиту на продовольст-
во на світовому ринку стимулюва-
тиме розвиток АПК. 

   

2. Наявність потужних промислових під-
приємств та підприємств агропереробки 

 2. Розширення державного замовлення 
на продукцію ВПК та, відповідно, зро-
стання попиту на продукцію філії за-
воду «Мотор-СІЧ» 

   

3. Наявність корисних копалин і глини, зна-
чні запаси мінеральних вод типу «Наф-
туся», чорноземи 

 3. Зростання світового попиту на еко-
логічно чисту продукцію АПК. 

   

4. Наявність об‘єктів, доступних для інвес-
тування 

 4. Продовження реформ в Україні спри-
ятиме покращенню бізнес-клімату 

   

5. Наявність земель за межами населених 
пунктів, які потенційно можуть бути інве-
стиційними ділянками 

 5. Зростання популярності сільського, 
зеленого, культурного, світоглядно-
го туризму серед населення Украї-
ни та Європи. 

   

6. Наявність професійно-технічного навча-
льного закладу 

 6. Продовження євро інтеграційних про-
цесів сприятиме зростанню зацікав-
леності інвесторів до України 

   

7. Низьке екологічне навантаження, наяв-
ність великих природоохоронних тери-
торій. 

 
7. Початок діяльності в Україні проектів 

міжнародної технічної допомоги, які 
підтримуватимуть об‘єднані громади 

   

8. Творчі колективи одні з найкращих в об-
ласті та популяризують громаду в Україні і 
за кордоном 

 
8. Бюджетна підтримка об‘єднаних 

громад 

   

9. Велика кількість підприємців, які швидко 
адаптуються в нових економічних умо-
вах. 

 
 

 
Рис. 2. Порівняльні переваги 

Підтримують 
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Виклики 

 
Слабкі сторони  Можливості 

1. Значна частка населення старшого за 
працездатний вік, природне скорочення 
населення 

 1. Зростання попиту на продовольс-
тво на світовому ринку стимулю-
ватиме розвиток АПК. 

   

2. Високий рівень безробіття  2. Розширення державного замов-
лення на продукцію ВПК та, відпо-
відно, зростання попиту на продук-
цію філії заводу «Мотор-СІЧ» 

   

3. Низький середній рівень оплати праці  3. Зростання світового попиту на еко-
логічно чисту продукцію АПК. 

   

4. Низький рівень іноземних та внутрішніх 
інвестицій 

 4. Продовження реформ в Україні спри-
ятиме покращенню бізнес-клімату 

   

5. Мала частка малих підприємств у струк-
турі економіки громади 

 5. Зростання популярності сільського, 
зеленого, культурного, світоглядно-
го туризму серед населення Украї-
ни та Європи. 

   

6. Неналежна якість, подекуди відсутність 
дорожнього покриття між населеними пун-
ктами громади 

 6. Продовження євроінтеграційних 
процесів сприятиме зростанню за-
цікавленості інвесторів до України 

   

7. Слабка інформатизація сіл, мало центрів 
відкритого доступу до Інтернету. 

 7. Початок діяльності в Україні проектів 
міжнародної технічної допомоги, які 
підтримуватимуть об‘єднані громади 

   

8. Низький рівень громадської активності  8. Бюджетна підтримка об‘єднаних 
громад 

   

9. Відсутність інфраструктури підтримки біз-
несу  

 

   

10. Висока частка тіньової економіки   

   

11. Значна зношеність основних виробничих 
потужностей  

 

   

12. Застарілі очисні споруди у м. Волочиськ   

   

13. Погане забезпечення питною водою у де-
яких населених пунктах громади   

 

   

14. Незначний досвід у залученні позабюдже-
тних коштів   

 

 
Рис. 3. Виклики 

Зменшують 



Стратегічний план розвитку Волочиської громади до 2020 року 

 

 18 

Ризики 
 

Слабкі сторони  Загрози 

1. Значна частка населення старшого за пра-
цездатний вік, природне скорочення насе-
лення 

 1. Продовження або замороження вій-
ськового конфлікту на сході України 

   

2. Високий рівень безробіття  2. Відплив за межі громади кваліфі-
кованих кадрів 

   

3. Низький середній рівень оплати праці  3. Корупція  

   

4. Низький рівень іноземних та внутрішніх 
інвестицій 

 4. Зниження рівня ґрунтових вод при-
зводить до проблем водопостачан-
ня у селах громади 

   

5. Мала частка малих підприємств у струк-
турі економіки громади 

 5. Перекладання на місцеве самовря-
дування державних фінансових зо-
бов‘язань щодо забезпечення соці-
альних стандартів 

   

6. Неналежна якість, подекуди відсутність 
дорожнього покриття між населеними пун-
ктами громади 

 6. Згортання реформ 

   

7. Слабка інформатизація сіл, мало центрів 
відкритого доступу до Інтернету. 

 
 

   

8. Низький рівень громадської активності   

   

9. Відсутність інфраструктури підтримки біз-
несу 

 
 

   

10. Висока частка тіньової економіки   

   

11. Значна зношеність основних виробничих 
потужностей,  

 
 

   

12. Застарілі очисні споруди у м. Волочиськ   

   

13. Погане забезпечення питною водою у де-
яких населених пунктах громади  

 
 

   

14. Незначний досвід у залученні позабю-
джетних коштів  

 
 

   

Рис. 4. Ризики 

Посилюють 
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4.5. Порівняльні переваги, виклики і ризики Волочиської громади 

Порівняльні переваги 
(визначені в результаті аналізу сильних сторін і можливостей) 
 Прогнозоване продовження євроінтеграційних процесів та реформ в Україні сприяти-

муть зростанню зацікавленості інвесторів до України. З урахуванням таких сильних сто-
рін Волочиської громади, як наявність природних ресурсів, об‘єктів, доступних для інве-
стування, наявність вільних земель несільськогосподарського призначення за межами 
населених пунктів, наявність професійно-технічного навчального закладу, такі можли-
вості стимулюватимуть підтримку існуючих та створення за рахунок інвесторів нових 
високотехнологічних підприємств, що призведе до зростання рівня зайнятості та рівня 
доходів населення. 

 Серед населення України та Європи зростає популярність сільського, зеленого, культу-
рного, світоглядного туризму, чим може скористатися Волочиська громада, яка має ве-
ликі природоохоронні території та розвинуті культурні традиції. 

 Зростання попиту на продовольство на світовому ринку стимулюватиме розвиток наяв-
них у громаді підприємств виробників та переробників агропродукції, а також харчової 
промисловості. 

Виклики 
(визначені в результаті аналізу слабких сторін і можливостей) 
 Погане забезпечення питною водою, застарілі очисні споруди, неналежна якість, або 

відсутність дорожнього покриття між населеними пунктами, слабка інформатизація сіл в 
середньостроковій перспективі можуть бути частково усунуті завдяки бюджетній під-
тримці, що надається для об‘єднаних громад, а також фінансовими ресурсами з ДФРР. 

 Активність громади у залученні ресурсів проектів міжнародної технічної допомоги, які роз-
починають діяльність у сфері підтримки об‘єднаних громад в Україні, можуть сприяти ство-
ренню інфраструктури підтримки бізнесу та підвищенню рівня громадської активності. 

 Кількість малих підприємств може збільшитися за рахунок покращення бізнес-клімату в 
Україні і в громаді та, опосередковано, – зростання популярності сільського, зеленого, 
культурного, світоглядного туризму. 

Ризики 
(визначені в результаті аналізу слабких сторін і загроз) 
 Відплив за межі громади кваліфікованих кадрів обмежуватиме розвиток існуючих під-

приємств та залучення іноземних інвесторів, а також матиме негативні наслідки для 
зростання демографічного навантаження особами старшого віку, чим спричинятиме до-
даткові витрати місцевого бюджету. 

 Зниження рівня ґрунтових вод призводить до проблем водопостачання у селах громади. 
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5. СТРАТЕГІЧНІ, ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ 

Базуючись на результатах соціально-економічного аналізу, SWOT-аналізу та SWOT-матриці, 
члени робочої групи обрали, 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 фокусування зусиль з розвитку Волочиської гро-
мади: 
1. Підвищення економічної спроможності, оскільки процеси трансформації економіки 
нашої держави та наявний у громади потенціал надають широкі можливості для розвитку цієї 
сфери. 
2. Розвиток 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. 
Для досягнення стратегічного бачення, за кожною стратегічного ціллю були визначені опе-
раційні цілі. Розроблення і досягнення цілей формує основу для управління громадою. Стра-
тегічні цілі повинні давати відповідь на запитання, що необхідно зробити, щоб досягти ба-
чення розвитку громади: 
 

 
 
Рис. 5. Стратегічне бачення, стратегічні та операційні цілі 
 
Операційні цілі деталізовані в завданнях. Завдання дають відповіді на питання, яким шля-
хом, яким чином громада намагатиметься досягнути цілей свого розвитку. 

 

«Волочиськ 2020» – активна інвестиційно-приваблива та водночас екологічно чиста 
громада на межі Поділля і Галичини, територія гармонійного поєднання промислового 
розвитку на основі високих технологій та екологічного сільського господарства. Гро-
мада економічно активних людей, підприємництва і підприємців, де легко відкрити та 
вести свій власний бізнес. Туристично-приваблива, лікувально-оздоровча територія 
(курортна зона). Громада щирих і привітних людей, затишна і комфортна для прожи-
вання, бізнесу і відпочинку. 

1. Підвищення економічної 
спроможності громади 

1.1. Покращення можливос-
тей для розвитку малого біз-
несу та залучення інвестицій

2.1. Підвищення доходів 
сільських домогосподарств 

1.2. Розвиток туризму 

2.2. Розвиток інфраструктури 
сільських територій 

2. Розвиток сільських  
територій 

2.3. Підвищення якості життя 
у сільських територіях 
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Таблиця 5 
Стратегічні, операційні цілі та завдання 

Стратегічні 
цілі Операційні цілі Завдання 

1.1.1. Підготовка об‘єктів для залучення інвестицій 

1.1.2. Удосконалення процедур залучення інвестицій 

1.1.3. Популяризація інвестиційних можливостей громади 

1.1.4. Покращення інфраструктури підтримки бізнесу 

1.1. Покращення 
можливостей для 
розвитку малого 
бізнесу та залу-
чення інвестицій 

1.1.5. Розвиток комунальних підприємств громади 

1.2.1. Створення нових туристичних продуктів 

1. Підвищення 
економічної 
спроможності 
громади 

1.2. Розвиток  
туризму 1.2.2. Популяризація туристичних можливостей 

2.1.1. Запровадження нових культур та технологій у 
дрібнотоварному сільськогосподарському виробницт-
ві, у т.ч. у домогосподарствах 

2.1. Підвищення 
доходів сільських 
домогосподарств  

2.1.2. Підтримка розвитку сільськогосподарської коо-
перації 

2.2.1. Покращення інфраструктури водозабезпечення 
та водовідведення сільських територій 

2.2.2. Покращення транспортної доступності для розбло-
кування економічного або соціального розвитку сіл 

2.2. Розвиток  
інфраструктури 
сільських  
територій 

2.2.3. Покращення управління твердими побутовими 
відходами 

2.3.1. Підвищення якості послуг мережі освітніх закладів  

2.3.2. Підвищення якості послуг закладів охорони 
здоров‘я 

2.3.3. Розширення можливостей для забезпечення 
культурних потреб та здорового способу життя 

2. Розвиток 
сільських  
територій 

2.3. Підвищення 
якості життя у сіль-
ських територіях 

2.3.4. Підвищення поінформованості та самоорганіза-
ції сільського населення 

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1. ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СПРОМОЖНОСТІ 
ГРОМАДИ 

Волочиська громада володіє природними ресурсами (корисні копалини і глини, значні запаси 
мінеральних вод типу «Нафтуся», чорноземи), інфраструктурними об‘єктами та вільними земе-
льними ділянками несільськогосподарського призначення, які можуть бути запропоновані для 
інвесторів. Наявність професійно-технічного навчального закладу є додатковою сильною сторо-
ною у питанні економічного розвитку. З урахуванням поступового потепління українського інве-
стиційного клімату, у середньостроковій перспективі можна очікувати зростання зацікавленості 
вітчизняних та іноземних інвесторів до створення нових підприємств у нашій країні. Найбільшу 
користь від цього процесу зможуть отримати ті громади, які вже у найближчий час докладуть 
зусиль для належної підготовки інвестиційних об‘єктів, забезпечення якісної промоції своїх інве-
стиційних можливостей, а також максимального спрощення процедур супроводу інвесторів. 
Процес об‘єднання спричинив до необхідності по новому подивитися на забезпечення потреб 
громади та на нові економічні можливості, якими можуть скористатися комунальні підприємства. 
Ці та інші можливості були розглянуті членами Робочої групи зі стратегічного планування та знай-
шли відображення у 2 операційних цілях та 7 завданнях, через які планується досягати цілі. 
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Діяльність у межах стратегічної цілі 1 повністю узгоджується зі стратегічними цілями 1, 2 та 4 
Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області на 2011-2020 рр. 
Досягнення стратегічної цілі пропонується через наступну структуру операційних цілей та 
завдань. 

Операційна ціль 1.1. Покращення можливостей для розвитку малого бізне-
су та залучення інвестицій 

Завдання 1.1.1. Підготовка об‘єктів для залучення інвестицій 
Волочиська громада має ряд об’єктів, які можуть бути запропоновані інвесторам – вільні від 
забудови земельні ділянки, а також приміщення різного цільового призначення. З метою 
здійснення контролю над станом нерухомого майна громади та оптимізації ухвалення рішень 
щодо його використання з урахуванням інтересів всього населення доцільно створення і ве-
дення єдиного Реєстру об'єктів нерухомого майна комунальної власності з систематизовани-
ми даними про всі земельні ділянки, будівлі, споруди і приміщення, що знаходяться в кому-
нальній власності. Під Реєстром розуміється інформаційна система, що є впорядкованою від-
повідно до єдиних методологічних і програмно-технічних принципів сукупністю баз даних 
про суб'єктів і об'єкти комунальної власності та пов'язані з нею речові права. Основними 
принципами, на яких повинна базуватися така інформаційна система, виступають: 
 єдина система ідентифікації об'єктів; 
 однократність введення інформації; 
 відповідальність за повноту і достовірність наявної інформації; 
 забезпечення доступу користувачів до інформації та блокування несанкціонованого до-

ступу; 
 періодичне оновлення інформації; 
 забезпечення збереження інформації та незалежності від технічних засобів, що застосо-

вуються. 
Реєстри нерухомого майна доцільно вести в розрізі типів об'єктів, наприклад: земельні ділянки; 
будівлі та споруди; приміщення; об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури та благоуст-
рою; зелені насадження; об'єкти незавершеного будівництва. 
Наступний крок після створення Реєстру – оцінити доцільність спрощення правових питань для 
майбутнього інвестора, а також проведення інженерної інфраструктури до окремих земельних 
ділянок, які (за результатами оцінки) можуть становити значний інтерес серед інвесторів. 

Завдання 1.1.2. Удосконалення процедур залучення інвестицій 
Досягнення завдання передбачається шляхом: 
 визначення пріоритетних для громади видів економічної діяльності для залучення інвестицій; 
 визначення переліку владних послуг та заохочень для інвесторів та обсяг їх надання 

відповідно до пріоритетності перспективної інвестиції; 
 детальний опис процедур та умов продажу та/або оренди ділянок і майна; 
 розробка типових зразків регуляторних актів та правовстановлюючих документів. 
Реалізація інвестиційних проектів і впровадження інвестиційної політики передбачає вирі-
шення комплексу земельно-правових питань: 
 визначення правового режиму землі як територіальної основи економічного розвитку; 
 розробку і затвердження правил регулювання земельних відносин та забудови на прин-

ципах приватно-публічного партнерства; 
 визначення територій пріоритетного інвестиційного розвитку громади. 

Завдання 1.1.3. Популяризація інвестиційних можливостей громади 
Маркетинг і промоція інвестиційних можливостей та продуктів громади передбачає: 
 підготовку принаймні двомовних (українська та англійська) маркетингових матеріалів 

для інвесторів: папка, маркетингова брошура з загальним описом громади та детальні 
інформаційні листки з описом інвестиційних ділянок; 
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 розробку презентацій інвестиційних можливостей громади, підготовлених в програмі MS 
PowerPoint; 

 включення в базу даних інвестиційних об’єктів InvestUkraine (Українського центру спри-
яння іноземному інвестуванню); 

 розробку веб-сторінок (веб-сайту) англійською (при можливості також іншими інозем-
ними) та українською мовами для промоції громади як вигідного місця «для ведення бі-
знесу» та інвестування. 

На першій стадії процесу прийняття рішення про інвестування, потенційні інвестори шукають 
попередню інформацію і переглядають різноманітні веб-сайти. Веб-сайт для сприяння залучен-
ню інвестицій повинен надавати підготовлену інформацію про громаду, а також посилання на 
інші джерела. На цьому сайті інвестори повинні отримати всю інформацію, яка їм потрібна, у т.ч. 
стосовно економічного клімату громади, планів економічного розвитку, контактну інформацію 
працівників, які відповідають за залучення інвестицій. Веб-сайт має бути динамічним, багатомо-
вним та зручним для користувача. Без такого інструменту громада навіть може не з’явитися в 
довгому списку міст, які будуть розглядатися, як можливе місце вкладення інвестицій. 

Завдання 1.1.4. Покращення інфраструктури підтримки бізнесу 
Інфраструктура підтримки бізнесу – це сукупність державних, приватних та громадських інсти-
тутів (організацій, установ і об'єднань), які обслуговують інтереси суб'єктів підприємницької 
діяльності й забезпечують їх господарську діяльність та сприяють підвищенню її ефективності. 
Складність інфраструктури, як системи, зумовлена різноманітністю функцій, які виконують її 
складові елементи. Виходячи з потреб Волочиської громади, головними інструментами для дося-
гнення цього завдання у найближчій перспективі будуть: 
 створення Центру надання адміністративних послуг; 
 розроблення схеми планування території громади; 
 розробка ІТ-механізмів комунікації влади та громади. 

Завдання 1.1.5. Розвиток комунальних підприємств громади 
Передусім, очікується, що комунальні підприємства зможуть покращити надання послуг для 
мешканців сільських територій у сфері: 
 транспортних перевезень; 
 водопостачання та водовідведення; 
 теплопостачання; 
 управління твердими побутовими відходами; 
 благоустрою. 
Досягнення завдання передбачається шляхом проведення таких заходів та проектів, як: 
 оцінка спроможності діючих комунальних підприємств надавати послуги на всій терито-

рії громади; 
 на основі висновків щодо спроможності – створення нових КП, або реорганізація діючих; 
 матеріально-технічне забезпечення комунальних підприємств для належного виконання 

функцій. 

Операційна ціль 1.2. Розвиток туризму 

Завдання 1.2.1. Створення нових туристичних продуктів 
Туризм – одна з галузей економіки, які найшвидше розвиваються. Багато сільських та місь-
ких громад роблять акцент на розвитку туризму, адже: 
 туризм створює прямі та непрямі економічні вигоди; 
 туризм може дати різні соціальні та культурні вигоди; 
 за допомогою туризму можна досягнути екологічних цілей. 
Крім цього, розвиток, базований на туризмі, часто застосовується в громадах, які не мають ін-
шого вибору для стимулювання економічного розвитку. Однак, не слід забувати, що туризм – це 
також дуже конкурентний вид діяльності. Одного лише бажання розвивати туризм може бути 
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недостатньо. Змінити ситуацію можна лише тоді, коли громада буде відрізнятися від інших, по-
єднуючи маркетингові технології зі створенням нових туристичних продуктів. 
Волочиська громада має багато історичних пам’яток, рекреаційних та природних об’єктів, серед 
яких: санаторій мінеральних вод «Райдуга», музей Бойової Слави ПАТ «Мотор-Січ», колишній 
маєток поміщиків Мошинських та Ледоховських, Волочиський історико-етнографічний музей, 
комплекс пам’яток у сквері Слави у м. Волочиську; музей Г.Гордієвич у с. Поляни, пам’ятний 
знак спаленому селу Канівка; костели Матері Божої Шкапірної та св. Станіслава, садиба помі-
щиків Мордвінових, старовинні некрополі, середньовічні придорожні хрести у с. Тарноруда. Од-
нак, розвиток туризму слід розглядати не з позиції максимального збереження об’єктів історико-
культурної спадщини, а, передусім, з точки зору заробляння коштів на послугах для туристів. 
Тому першочерговими кроками для досягнення цього завдання є ідентифікація та консолідація 
фізичних осіб, підприємств, організацій, які потенційно можуть отримувати додаткові прибутки 
від надання туристичних послуг та залучення їх до всіх подальших заходів з розвитку туризму. 
Наступний крок – підготовка нових туристичних продуктів на основі вже наявного потенціалу 
громади. 

Завдання 1.2.2. Популяризація туристичних можливостей 
Туристичний потенціал сам по собі не є фактором розвитку, якщо його ефективно не задіяти. 
Туристична галузь не може розвиватися без якісної популяризації туристичних можливостей 
громади. Тут форми та засоби можуть бути найрізноманітнішими. Головне при виборі інстру-
ментів туристичної промоції – вибирати оптимальне співвідношення між вартістю і якістю. 
Враховуючи, що більшість потенційних туристів отримують інформацію для прийняття рішень 
про нові мандрівки через інтернет – необхідно створити веб-сайт (або веб-сторінки на сайті 
громади) та тематичні сторінки у соціальних мережах для просування туристичних можливо-
стей громади. Основні причини, які роблять необхідним створення веб-сайту, такі: 
 Сильна конкуренція за туристичні потоки в усьому світі вимагає створення певного уяв-

лення про громаду, яке повинно відповідати потребам цільового сегменту туристів. 
 Туристи мають певні інформаційні потреби, і спеціалізований веб-сайт (веб-сторінки) 

повинен бути спроектований таким чином, щоб надавати необхідну інформацію. 
Всі дії у рамках цього завдання мають відбуватися за участі фізичних осіб, підприємств, ор-
ганізацій, які отримують (або потенційно можуть отримувати) додаткові прибутки від надан-
ня туристичних послуг. 

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2. РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 

Майже 40% мешканців громади проживає у сільських територіях. Волочиська громада за 
структурою економіки є промислово-аграрною. Сільське господарство до недавнього часу 
забезпечувало такі ж високі обсяги виробництва, як і промисловість, хоч працевлаштовано в 
агросекторі лише 16% працездатного населення. Сучасні високотехнологічні методи сільсь-
когосподарського виробництва не потребують великої кількості робочих місць, як це було 
ще півстоліття тому. 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 залиша-
ють 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 низь-
ким рівнем доходів населення й обмеженими економічними можливостями, характеризується 
також низьким рівнем якості й доступності різноманітних послуг, важливих для повсякденно-
го життя – освітніх, культурних, дозвілля, охорони здоров‘я. Стратегія розвитку Волочиської 
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. 
Діяльність у межах стратегічної цілі 2 повністю узгоджується зі стратегічними цілями 3 та 4 
Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області на 2011-2020 рр. 
Досягнення стратегічної цілі пропонується через наступну структуру операційних цілей та 
завдань. 
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Операційна ціль 2.1. Підвищення доходів сільських домогосподарств 

Завдання 2.1.1. Запровадження нових культур та технологій у дрібнотоварному с/г 
виробництві, у т.ч. у домогосподарствах 
Досягнення завдання передбачається шляхом проведення таких заходів та проектів, як: 
 вивчення кон’юнктури ринку для виявлення переліку сортів рослин, вирощування яких 

не пов’язане зі складними технологіями та дозволятиме мешканцям сільських територій 
громади отримувати вищі прибутки у порівнянні з вирощуванням традиційної рослинни-
цької продукції; 

 вивчення технологій вирощування та шляхів збуту нових с/г культур, підготовка навча-
льно-інформаційних матеріалів для поінформування мешканців сільських територій; 

 відбір ініціативних представників сіл, які мають потенційну зацікавленість у вирощуван-
ні нових сортів рослин; 

 підготовка та затвердження міської програми для забезпечення сільських домогоспо-
дарств насінням/саджанцями нових культур. 

Завдання 2.1.2. Підтримка розвитку с/г кооперації 
Досягнення завдання передбачається шляхом проведення таких заходів та проектів, як: 
 відбір ініціативних представників сіл, які мають потенційну зацікавленість у створенні 

кооперативу; 
 вивчення досвіду успішно діючих кооперативів Хмельниччини та інших регіонів України; 
 навчально-інформаційна кампанія, спрямована на формування у селах ініціативних груп 

та підвищення їх компетенції щодо організаційно-правових питань створення та управ-
ління кооперативом; 

 підготовка бізнес-моделей щодо створення сільськогосподарських кооперативів та по-
шук фінансування (ДФРР, інвестори, проекти МТД) на закупівлю основних засобів. 

Операційна ціль 2.2. Розвиток інфраструктури сільських територій 

Завдання 2.2.1. Покращення інфраструктури водозабезпечення та водовідведення 
сільських територій 
Проблема посухи гостро постала для мешканців багатьох населених пунктів громади кілька 
років тому. У криницях і водоймах катастрофічно зменшується рівень води. Виходом із ситу-
ації є розконсервація свердловин та побудова у селах водогонів. Першочергової допомоги у 
вирішенні проблеми водопостачання потребують такі села, як Ріпна, Поляни, Петрівка, Ма-
начин, Гарнишівка, Клинини, Чухелі, Лозова, Копачівка. 

Завдання 2.2.2. Покращення транспортної доступності для розблокування економі-
чного або соціального розвитку сіл 
Більшість сільських доріг з твердим покриттям давно не ремонтовані, з глибокими вибоїнами, 
що ускладнює рух автомобільного транспорту. Більша частина об’єктів придорожньої та ту-
ристичної 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; 
 визначені концепцією управління ТПВ полігони ТПВ. 
Таким чином, були визначені першочергово потребуючими ремонту наступні ділянки доріг: 
Волочиськ-Щаснівка, Волочиськ-Чухелі, Волочиськ-Ріпна, Волочиськ-Клинини-Рябіївка, Во-
лочиськ-Вигода. 
Зважаючи на високу вартість робіт з асфальтування доріг, було розглянуто ідею щодо при-
дбання 2 рециклерів з метою повторного використання елементів пошкодженого асфальто-
вого покриття для ремонту доріг. 
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Завдання 2.2.3. Покращення управління твердими побутовими відходами 
Волочиська міська рада у сучасних умовах зіткнулася із труднощами, які стосуються пово-
дження з ТПВ, основними з яких є: 
 зміна морфології ТПВ зі збільшенням частки компонентів, які не піддаються процесам 

біологічного розкладання; 
 низька інноваційно-інвестиційна активність суб’єктів господарської діяльності у сфері 

поводження з ТПВ; 
 низький рівень участі мешканців у сфері поводження з ТПВ, що знижує рівень розділь-

ного збору відходів; 
 відмова власників житлових будинків приватної забудови укладати договори; 
 попадання у контейнери для ТПВ небезпечних та специфічних відходів. 
Відсутність комплексного підходу в галузі поводження та видалення побутових відходів у 
населених пунктах Волочиського району, полігонів для розміщення ТПВ призвела до зрос-
тання числа стихійних сміттєзвалищ. Створення об’єднаної громади відкрило нові можливості 
для більш ефективного управління твердими побутовими відходами. Для досягнення завдан-
ня, передусім, доцільним є: 
 розроблення схеми санітарної очистки населених пунктів ОТГ, у т.ч. визначення зон 

збору, місць розміщення полігонів (орієнтовно поблизу сіл Яхнівці, Поляни, Вочківці); 
 повне охоплення території громади послугами зі збору та вивезення ТПВ; 
 оновлення контейнерного господарства та парку сміттєвозів, облаштування контейнер-

них майданчиків; 
 завершення процесу впровадження системи роздільного збирання ТПВ; 
 удосконалення нормативно-методичного, організаційного, інформаційного забезпечення 

сфери поводження з ТПВ; 
 підвищення рівня відповідальності та екологічної культури населення. 

Операційна ціль 2.3. Підвищення якості життя у сільських територіях 

Завдання 2.3.1. Підвищення якості послуг мережі освітніх закладів 
Відповідно до державної концепції реформування середніх загальноосвітніх навчальних закла-
дів, прогнозується оптимізація мережі. Передбачається, що у перспективі, надання повної зага-
льної середньої освіти буде зосереджене у т.зв. опорних школах (Бальковецька, Полянська, 
Щаснівська, а також школи Волочиська), які зможуть забезпечити порівняно вищу якість по-
слуг. Найбільш імовірно, що у перспективі надання повної загальної середньої освіти буде при-
пинене у школах сіл Лонки, Авратин, Ріпна, Мислова, Ожигівці, Лозова, Федірки, Курилівка. 
Відповідно, у разі оптимізації мережі початкова ланка шкільної освіти залишиться без змін, а для 
учнів середнього та старшого шкільного віку буде забезпечене довезення автобусами до опор-
них шкіл. Для цього у період 2016-2019 рр. передбачається придбати 10 шкільних автобусів. 

Завдання 2.3.2. Підвищення якості послуг закладів охорони здоров‘я 
Основні сучасні потреби системи охорони здоров’я – слабка матеріально-технічна база, за-
старіла інфраструктура, які не дозволяють ефективно здійснювати діагностування хвороб на 
ранніх стадіях, а також проводити профілактику для недопущення захворювань. Основний 
акцент у рамках стратегічного завдання 2.3.2. – розвиток первинної медико-санітарної лан-
ки та акцентування на профілактичній роботі фельдшерсько-акушерських пунктів та амбула-
торій загальної практики сімейної медицини – для наближення якісної кваліфікованої медич-
ної допомоги до кожної людини за місцем її проживання. 
Для підвищення якості надання послуг у сфері охорони здоров’я, необхідним є клопотання 
про передання мережі закладів (Авратин, Лонки, Гарнишівка, Користова, Тарноруда, Копачі-
вка) у власність громади. Також, доцільним є придбання обладнання для покращення на-
дання лікувально-діагностичних послуг. 

Завдання 2.3.3. Розширення можливостей для забезпечення культурних потреб та 
здорового способу життя 
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Сфера забезпечення культурних потреб громади потребує більш активного регулювання. 
Передусім, належить провести інвентаризацію закладів культури (бібліотеки, клуби) для 
прийняття рішення щодо оптимізації мережі та покращення кадрового забезпечення. Ефек-
тивність роботи працівників сфери культури повинна визначатися на основі досягнення ними 
попередньо запланованих результатів. Той самий підхід повинен бути застосований для по-
кращення матеріально-технічної бази закладів культури – лише для досягнення запланова-
них результатів. Одним з можливих нових напрямків діяльності закладів культури може бути 
відкриття громадських центрів доступу до Інтернет. 
Для розширення можливостей щодо забезпечення здорового способу життя варто створити 
спортивні комплекси. 
Зважаючи на обмеженість бюджетного фінансування, першочергове право на покращення 
матеріально-технічної бази повинні отримати ті села, які забезпечать співфінансування від 
мешканців. 

Завдання 2.3.4. Підвищення поінформованості та самоорганізації сільського насе-
лення 
Мешканці сільських територій залишаються найменш поінформованими про новини громади 
та діяльність місцевої влади, що призводить до обмеження їх розвиткових можливостей. Для 
досягнення завдання передбачається: 
 на першому етапі створити інформаційну електронну розсилку новин громади. У селах ма-

ють бути обладнані інформаційні зони, для розміщення новин у друкованому вигляді на 
стенді, 

 на другому етапі можливою є реалізація проектів, які базуватимуться на самоорганізації 
мешканців, наприклад, покращення благоустрою сільських громад, управління твердими 
побутовими відходами, підтримка збуту та переробки агропродукції, кооперація тощо. 

Варто додати, що якість виконання першого етапу цього завдання матиме суттєвий вплив на 
ефективність значної частини стратегічних ініціатив, спрямованих на підвищення доходів 
мешканців сільських територій, управління твердими побутовими відходами, розвиток тури-
зму та ін. 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, забез-
печення утримання об’єктів інфраструктури тощо). 
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6. ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ 

В основу Плану реалізації стратегії лягли проектні ідеї, відібрані під час засідання 30 червня 
2016 року та доопрацьовані членами Робочої групи на основі пропозицій, що надійшли від 
представників підприємств, установ та організацій Волочиської громади. 

Часові рамки і засоби реалізації 

План реалізації стратегії складається з 39 технічних завдань на проекти місцевого розвитку 
(далі – ТЗ), які будуть впроваджуватися упродовж 2016 –2020 років. Впровадження проектів 
цієї програми можливе через: 
 внесення заходів до міської програми соціально-економічного розвитку, можливо – га-

лузевих регіональних програм; 
 фінансування за рахунок субвенції на розвиток інфраструктури ОТГ; 
 залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку; 
 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). 
 

 
Рис. 6. Кількість та вартість проектів у розрізі завдань стратегії 

Таблиця 6  
Територія впливу проектів Плану реалізації стратегії 

Завдан-
ня стра-
тегії 

Номер і назва проекту Територія впливу 

1.1.1. 1. Підготовка об'єктів для залучення інвестицій Волочиська ОТГ 

1.1.2. 2. Удосконалення процедур залучення інвестицій Волочиська ОТГ 
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1.1.3. 3. Створення умов для популяризації інвестиційних 
можливостей громади Волочиська ОТГ 

1.1.4. 4. Створення веб-інструменту для роботи зі звернен-
нями громадян Волочиська ОТГ 

1.1.4. 5. Розроблення схеми планування території Волочиська ОТГ 

1.1.4. 6. Створення центру надання адміністративних послуг Волочиська ОТГ 

1.1.5. 7. Реконструкція очисних споруд в м. Волочиськ м. Волочиськ 

1.1.5. 8. Вирощування енергетичної верби  

1.1.5. 9. Переведення газових котелень на альтернативні 
види палива м. Волочиськ 

1.1.5. 10. Створення місцевих пожежних команд Села:Щаснівка, Яхнівці, 
Авратин, Вочківці, Ожигі-
вці, Петрівшина, Збручів-
ка, Соболівка, Пальчинці, 
Вільшани 

1.1.5. 11. Придбання рециклерів для Волочиського комуна-
льного підприємства ЖЕК 

Сільські території Волочи-
ської громади 

1.2.1. 12. Відновлення рекреаційної зони на території поруч 
з Волочиським міським озером 

Волочиська ОТГ, м. Воло-
чиськ 

1.2.2. 13. Встановлення дорожніх знаків новоствореної гро-
мади європейського зразка Волочиська ОТГ 

1.2.2. 14. Створення туристичного інформаційного проекту 
«Шляхами древнього Збруча» 

Населені пункти Волочи-
ської ОТГ 

2.1.1. 15. Інформаційна підтримка диверсифікації виробниц-
тва сільських домогосподарств 

Сільські території Волочи-
ської громади 

2.1.2. 16. Створення сільськогосподарського обслуговуючого 
кооперативу в с. Ожигівці 

село Ожигівці, село Собо-
лівка, село Петрівське 

2.1.2. 17. Створення сільськогосподарського обслуговуючого 
кооперативу з переробки молока в с. Щаснівка с. Щаснівка 

2.2.1. 18. Капітальний ремонт водопроводу в селі Лозова  с. Лозова 

2.2.1. 19. Капітальний ремонт водогону в селі Ріпна с. Ріпна 

2.2.1. 20. Будівництво водогону по селі Чухелі с. Чухелі 

2.2.1. 21. Капітальний ремонт водопроводу в селі Поляни с. Поляни 

2.2.1. 22. Капітальний ремонт та проведення водопроводу в 
селі Копачівка с. Копачівка 

2.2.1. 23. Капітальний ремонт водогону в селі Гарнишівка с. Гарнишівка 

2.2.1. 24. Будівництво водогону в селі Петрівка с. Петрівка 

2.2.1. 25. Будівництво водогону в селі Клинини с. Клинини, Рябіївка, Го-
норівка 

2.2.2. 26. Капітальний ремонт дороги Маначин-Вигода Волочиська ОТГ, с. Мана-
чин, с. Вигода 

2.2.2. 27. Капітальний ремонт ділянки дороги Лонки-Чухелі Волочиська ОТГ, с. Чухе-
лі, с. Лонки 

2.2.2. 28. Капітальний ремонт дороги Федірки-Ріпна Волочиська ОТГ, с. Ріпна, 
с. Сербинів, с. Федірки 

2.2.2. 29. Капітальний ремонт дороги Волочиськ-Клинини-
Рябіївка 

с. Клинини, с. Рябіївка, с. 
Гонорівка 

2.2.2. 30. Капітальний ремонт дороги між населеними пунк- Волочиська ОТГ, с. Авра-
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тами Авратин, Щаснівка тин, с. Щаснівка 

2.2.3. 31. Забезпечення збору та переробки твердих побуто-
вих відходів Волочиська міська рада 

2.3.1. 32. Придбання шкільних автобусів Села: Авратин, Лонки, 
Вочківці, Ожигвці, Мисло-
ва, Ріпна, Лозова, Федір-
ки, Яхнівці, Курилівка, 
Чухелі, Копачівка, Тарно-
руда 

2.3.1. 33. Капітальний ремонт даху Маначинської ЗОШ I-III 
ст. 

Волочиська ОТГ, с. Мана-
чин 

2.3.1. 34. Створення навчально-виховного закладу «Школа 
– дитячий садочок» с. Лонки, с. К.Слобідка 

2.3.2. 35. Перепланування та капітальний ремонт амбулато-
рії сімейної медицини, її ресурсне забезпечення мікрорайон Волочиськ-1 

2.3.3. 36. Реконструкція підвального приміщення сільського 
будинку культури село Федірки під спортивний зал с. Федірки 

2.3.3. 37. Відкриття Центру дитячого дозвілля при Волочись-
кому центрі культури та дозвілля «Гармонія» м. Волочиськ 

2.3.3. 38. Встановлення опалення в сільських закладах 
культури Волочиська ОТГ 

2.3.4. 39. Створення Інтернет-центру Села: Клинини, Рябіївка, 
Курилівка, Яхнівці, Лон-
ки, Користова, Зайчики, 
Поляни, Тарнаруда, Ожи-
гівці, Гарнишівка, Мана-
чин, Копачівка, Лозова, 
Авратин, Щаснівка, Воч-
ківці 

Очікувані результати та показники 

Реалізація стратегічної цілі 1 «Підвищення економічної спроможності» у середньо- та довго-
строковій перспективі призведе до наступних результатів: 
 диверсифікація економічної діяльності; 
 розвиток підприємництва і конкурентоспроможності місцевої економіки; 
 залучення інвестицій; 
 збільшення обсягів виробництва та експорту; 
 створення нових робочих місць, зменшення відпливу населення з громади; 
 зростання рівня заробітної плати відносно середньообласних показників; 
 зростання рівня купівельної спроможності мешканців громади. 
Реалізація стратегічної цілі 2 «Розвиток сільських територій» у середньо- та довгостроковій 
перспективі призведе до наступних результатів: 
 покращення інфраструктури сільських територій, у першу чергу доріг та мереж водопо-

стачання; 
 розвиток сільськогосподарської кооперації, зростання доходів сільського населення; 
 зміцнення людського капіталу, підвищення якості послуг освіти, культури, дозвілля, 

охорони здоров‘я, інтенсифікацію взаємодії з міськими територіями, а отже, – підвищен-
ня якості життя сільського населення. 
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Показники ефективності реалізації проектів, що відносяться до операційної цілі  
1.1. Покращення можливостей для розвитку малого бізнесу та залучення інвестицій: 
 база даних об’єктів для залучення інвестицій розміщена на сайті громади; 
 визначений правовий режим землі як територіальної основи економічного розвитку; 
 розроблені і затверджені правила регулювання земельних відносин та забудови; 
 визначені території пріоритетного інвестиційного розвитку громади; 
 затверджені текстові та графічні матеріали з питань регулювання планування, забудови 

та іншого використання території громади; 
 створені двомовні (українська та англійська) веб-сторінки для промоції інвестиційних 

можливостей громади; 
 інвестиційні пропозиції громади наявні в базі даних інвестиційних об’єктів InvestUkraine, 

створені відео- та MS PowerPoint презентації інвестиційних можливостей громади; 
 на сайті міської ради створений розділ, який дозволятиме працювати зі зверненнями 

громадян та петиціями, надавати консультації мешканцям; 
 створено Центра надання адміністративних послуг; 
 замінено основний напірний каналізаційний колектор, який призначений для транспор-

тування каналізаційних стоків з центральної частини міста Волочиська; 
 комунальним підприємством засаджено ділянку землі енергетичними рослинами; 
 придбано обладнання для заготівлі біопалива та переобладнання котелень на твердо-

паливні; 
 біопаливо постачається для опалення установ комунальної сфери; 
 створені нові робочі місця; 
 підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків надзвичайних си-

туацій техногенного та природного характеру за рахунок прибуття протипожежного форму-
вання на місце надзвичайної ситуації – не більше 15 хвилин (місто, сільська місцевість); 

 придбання для комунального підприємства 2 рециклерів для проведення більш економ-
ного ремонту доріг з твердим покриттям. 

Показники ефективності реалізації проектів, що відносяться до операційної цілі 
1.2. Розвиток туризму 
 утворено центр дозвілля та оздоровлення населення ОТГ; 
 збільшення числа туристів; 
 розроблено 4 туристичних маршрути (наприклад піші, велосипедні, ін.), визначення ат-

ракцій з їх маркуванням. 

Показники ефективності реалізації проектів, що відносяться до операційної цілі 
2.1. Підвищення доходів сільських домогосподарств 
 підготовлено звіт про оцінку можливих напрямків диверсифікації діяльності сільських 

домогосподарств; 
 проведено 10 семінарів для, щонайменше, 150 мешканців сіл – з питань диверсифікації 

сільгоспвиробництва у домогосподарствах; 
 створено два сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи: з вирощування зернових 

культур та зі збору молока. 

Показники ефективності реалізації проектів, що відносяться до операційної цілі 
2.2. Розвиток інфраструктури сільських територій 
 здійснено капітальний ремонт та будівництво водопроводів у селах Лозова 8 км, Ріпна 5 

км, Чухелі 5 км, Поляни 2 км, Копачівка 2,5 км, Гарнишівка 6 км, Петрівка 3,15 км, 
Клинини 6,5 км; 

 здійснено капітальний ремонт та будівництво доріг Маначин-Вигода 3 км, Лонки-Чухелі 
5,5 км, Федірки-Ріпна 5,5 км, Гонорівка-Клинини-Рябіївка 4 км, Авратин-Щаснівка 5,5 км; 

 забезпечено роздільний збір твердих побутових відходів, їх транспортування, утиліза-
цію, переробку. 
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Показники ефективності реалізації проектів, що відносяться до операційної цілі 
2.3. Підвищення якості життя у сільських територіях 
 придбано 10 шкільних автобусів; 
 проведено капітальний ремонт даху Маначинської ЗОШ І-ІІІ ступенів; 
 створено навчально-виховний заклад «Школа – дитячий садочок» в с. Лонки; 
 амбулаторія загальної практики сімейної медицини мікрорайону Волочиськ-1 забезпе-

чена необхідним медичним обладнанням; 
 відкрито спортивний зал в підвальному приміщенні сільського будинку культури с. Фе-

дірки; 
 створено Центр дитячого дозвілля при ЦКД «Гармонія»; 
 створено ефективну систему опалення приміщень сільських закладів культури. 

Орієнтовний фінансовий план 

Таблиця 7 
Орієнтовний фінансовий план 

Вартість, тис. грн. 
Назва проекту 

2016 2017 2018 2019 2020 Разом 

1. Підготовка об'єктів для залучення інвестицій 20 10 30 25 20 105 

2. Удосконалення процедур залучення інвестицій 0 10 0 0 0 10 

3. Створення умов для популяризації інвестицій-
них можливостей громади 15 10 20 16 21 82 

4. Створення веб-інструменту для роботи зі звер-
неннями громадян 0 40 10 0 0 50 

5. Розроблення схеми планування території 500 0 0 0 0 500 

6. Створення центру надання адміністративних 
послуг 0 3000 2000 0 0 5000 

7. Реконструкція очисних споруд в м. Волочиськ 0 0 0 6000 6000 12000 

8. Вирощування енергетичної верби 90 700 700 500 600 2590 

9. Переведення газових котелень на альтернати-
вні види палива 2700 1100 0 0 0 3800 

10. Створення місцевих пожежних команд 720 450 450 450 450 2520 

11. Придбання рециклерів для Волочиського ко-
мунального підприємства ЖЕК 0 200 0 0 0 200 

12. Відновлення рекреаційної зони на території 
поруч з Волочиським міським озером 0 500 800 500 0 1800 

13. Встановлення дорожніх знаків новоствореної 
громади європейського зразка 0 150 100 0 0 250 

14. Створення туристичного інформаційного про-
екту «Шляхами древнього Збруча» 0 50 100 0 0 150 

15. Інформаційна підтримка диверсифікації виро-
бництва сільських домогосподарств 0 0 0 100 0 100 

16. Створення сільськогосподарського обслуго-
вуючого кооперативу в с. Ожигівці 0 0 500 500 0 1000 

17. Створення сільськогосподарського обслуго-
вуючого кооперативу з переробки молока в с. 
Щаснівка 

0 210 140 0 0 350 
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18. Капітальний ремонт водопроводу в с. Лозова  600 900 500 0 0 2000 

19. Капітальний ремонт водогону в с. Ріпна 500 800 500 0 0 1800 

20. Будівництво водогону по с. Чухелі 400 600 400 200 0 1600 

21. Капітальний ремонт водопроводу в с. Поляни 0 700 1000 0 0 1700 

22. Капітальний ремонт та проведення водопро-
воду в с. Копачівка 0 500 1500 0 0 2000 

23. Капітальний ремонт водогону в с. Гарнишівка 500 800 500 0 0 1800 

24. Будівництво водогону в с. Петрівка 0 90 80 0 0 170 

25. Будівництво водогону в с. Клинини 0 0 450 600 0 1050 

26. Капітальний ремонт дороги Маначин-Вигода 0 0 0 2500 2900 5400 

27. Капітальний ремонт ділянки дороги Лонки-
Чухелі 0 3400 3400 2000 1100 9900 

28. Капітальний ремонт дороги Федірки-Ріпна 0 3500 3400 3000 0 9900 

29. Капітальний ремонт дороги Волочиськ-
Клинини-Рябіївка 0 0 1800 2400 3000 7200 

30. Капітальний ремонт дороги між населеними 
пунктами Авратин, Щаснівка 0 1200 1200 1500 6000 9900 

31. Забезпечення збору та переробки твердих 
побутових відходів 2000 2500 2500 2600 2700 12300 

32. Придбання шкільних автобусів 3000 4000 4000 4000 4000 19000 

33. Капітальний ремонт даху Маначинської ЗОШ 
I-III ст. 850 0 0 0 0 850 

34. Створення навчально-виховного закладу 
«Школа – дитячий садочок» 0 200 150 0 0 350 

35. Перепланування та капітальний ремонт амбу-
латорії сімейної медицини, її ресурсне забезпе-
чення 

800 800 200 200 0 2000 

36. Реконструкція підвального приміщення сільсь-
кого будинку культури с. Федірки під спортивний 
зал 

50 50 0 0 0 100 

37. Відкриття Центру дитячого дозвілля при Воло-
чиському центрі культури та дозвілля "Гармонія" 65 30 0 0 0 95 

38. Встановлення опалення в сільських закладах 
культури 220 250 220 0 0 690 

39. Створення Інтернет-центру 0 300 210 0 0 510 

Загальна вартість 13030 27050 26860 27091 26791 120822 

Припущення та ризики 

Загальні припущення, що мають значення для реалізації стратегії, полягають в успішності 
задекларованих 2014-2015рр. Урядом України реформ, а також ефективності реагування на 
зовнішні виклики, пов‘язані з військовим конфліктом. Наступними важливими припущеннями 
успішності реалізації цієї Програми є доступність коштів державної субвенції на розвиток ін-
фраструктури ОТГ, доступність та прозорість фінансових ресурсів Державного фонду регіо-
нального розвитку, а також доступність іншого передбаченого конкретними проектами фі-
нансування для їх впровадження. 
Реалізація у Волочиській громаді міжнародних проектів з підтримки практики сталого місце-
вого розвитку сприятиме досягненню позитивних результатів. 
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Наявність коштів та знань з питань проектного менеджменту, відповідних технічних знань, є 
важливими загальними припущеннями для успішної реалізації стратегії. Можливості реаліза-
ції програми є ускладненими, оскільки Волочиська громада раніше не працювала у режимі 
довгострокового планування та виконання запланованого. Варто провести значну інформа-
ційну роботу серед місцевих політичних та бізнесових еліт для належної підтримки стратегі-
чних ініціатив та впровадження проектів. 
До реалізації стратегії повинні бути залучені громадські організації, програми міжнародної 
технічної допомоги, державні установи, приватні інвестори зі своїми знаннями, людськими, 
інформаційними, матеріальними та фінансовими ресурсами. 
Деякі проекти з плану реалізації Стратегії можуть бути більш ефективними при застосуванні 
конкурсних механізмів – доступ до суспільних благ повинен бути забезпечений за прозорими 
правилами, передусім для тих сіл, які демонструватимуть більш активну участь мешканців 
(наприклад, вносять своє співфінансування, безоплатну працю на користь громади, забез-
печення утримання об’єктів інфраструктури тощо). 
Підвищення спроможності місцевого населення та установ і їх готовність взяти участь та на-
дати підтримку у реалізації програми є наступним важливим припущенням, що допомагає 
максимально використати сільськогосподарський, туристичний і підприємницький потенціал 
сільських і приміських територій громади. Участь фермерів, сільськогосподарських підпри-
ємств та інших суб’єктів розвитку села є особливо важливою для успіху ініціатив зі створен-
ня сільськогосподарських кооперативів. 
Основні ризики, пов’язані зі здійсненням програми включають: 
 зниження інвестиційного рейтингу країни і регіону; 
 зменшення обсягів, або скасування субвенції на розвиток інфраструктури об‘єднаних 

територіальних громад; 
 нехтування сільськими територіями на користь міста – низький рівень інвестицій, ста-

ріння населення, демографічний спад, міграція; 
 нездатність встановити і використовувати зв’язки між селом та містом; 
 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 конкрет-
них проектів та стратегії в цілому; 

 відсутність місцевих знань та управлінської спроможності для реалізації проектів і відсу-
тність успіхів у мобілізації необхідних ресурсів (коштів); 

 невчасне вирішення соціальних, освітніх, інфраструктурних, екологічних та інших про-
блем сільського населення. 

Рекомендації 

 Успіх реалізації та сталості результатів кожного проекту базується на розумному враху-
ванні інтересів громади і приватних інтересів. Тому, де це можливо, необхідне поєднан-
ня фінансування з міського бюджету і приватних коштів на додаток до підтримки з дер-
жбюджету та програм МТД. 

 Участь проектів міжнародної технічної допомоги (зокрема, ЄС, США), має важливе зна-
чення для надання фінансових ресурсів та технічної допомоги, забезпечення управлін-
ського потенціалу і технічних навичок для реалізації стратегії. 

 Досвід інших регіонів і країн може прискорити реалізацію проектів і сприяти отриманню 
максимальної віддачі. 

 Відповідно до передбачених стратегією цілей, окремі завдання та ідеї проектів можуть 
бути додані, або змінені в наступні роки під час процедур моніторингу та актуалізації 
стратегії. 
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7. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ, МОНІТОРИНГУ ТА ОНОВЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ 

Реалізація завдань стратегії передбачає виконання одночасно багатьох завдань різними 
структурами виконкому міської ради за участі багатьох партнерів, що ставить перед ке-
рівництвом громади питання раціонального управління цим доволі складним процесом. 
Система управління стратегією має два рівні: політичний та технічний. Політичний рівень 
забезпечує особисто міський голова, міськвиконком та міська рада. На цьому рівні заслухо-
вуються та затверджуються звіти Комітету з управління впровадженням стратегії, пропозиції 
щодо внесення змін (оновлення) стратегії. Міська рада приймає рішення щодо внесення змін 
до стратегії на підставі пропозицій міського голови. 
Технічний рівень управління і моніторингу виконує Комітет з управління впровадженням 
стратегії, який: 
 забезпечує виконання завдань стратегії згідно затвердженого плану; 
 здійснює моніторинг соціально-економічного стану громади за визначеними показниками; 
 аналізує співвідношення основних соціально-економічних показників громади та зовні-

шнього 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 показ-

никами громади, аналізує загрози, які надходять від конкурентів; 
 формує пропозиції змін до цілей і завдань, які необхідно вносити до стратегії як відпо-

відь на виявлені нові загрози і можливості. 

Управління процесом реалізації стратегії 

Управління процесом реалізації стратегії розвитку Волочиської громади проводиться за принци-
пами єдності управління, персональної відповідальності, прозорості та поточної координації дій. 
Адміністрування процесу реалізації стратегічного плану здійснюється виконавчим комітетом та 
відповідними структурними підрозділами міської ради. 
З метою координації дій, розпорядженням міського голови створюється постійно діючий Ко-
мітет з управління впровадженням стратегічного плану (далі – КУВ). До складу КУВ входять 
відповідальні за виконання завдань стратегічного плану. Очолює КУВ перший заступник мі-
ського голови. Повний склад КУВ та персональна відповідальність за реалізацію завдань 
стратегічного плану визначається розпорядженням міського голови. КУВ збирається не рідше 
одного разу на квартал та виконує наступні функції: 
 організовує взаємодію підрозділів виконавчих органів міської ради, органів державної 

влади, підприємств та установ громади в процесі реалізації стратегічного плану, загаль-
номіських програм та проектів; 

 здійснює підготовку щорічних звітів про стан реалізації стратегічного плану, надає 
їх міському голові та презентує їх на останньому в році черговому пленарному засі-
данні міської ради. Повний текст звіту підлягає обов’язковому розміщенню в мережі 
Інтернет; 

 здійснює підготовку квартальних звітів про стан реалізації стратегічного плану, надає їх 
міському голові та презентує на засіданні міськвиконкому. 

Пропозиції щодо зміни основного тексту стратегічного плану розглядаються відділом еконо-
мічного розвитку, інвестицій та регуляторної діяльності, обговорюються на чергових та поза-
чергових нарадах КУВ і виносяться на розгляд сесії Волочиської міської ради один раз на рік 
(по необхідності, двічі на рік). 
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Процедура моніторингу стратегії 

Головний сенс моніторингу полягає у виконанні двох взаємопов’язаних функцій – спостере-
ження (відслідковування) та попередження. Відслідковування проводиться з метою вияв-
лення відповідності наявного стану речей бажаному результату, а спостереження – з метою 
попередження небажаних наслідків. 
Моніторинг стратегічного плану розвитку Волочиської громади включає три рівні: 
1). Моніторинг зовнішнього середовища розвитку громади. Базується на аналізі основних 
показників, що характеризують ситуацію в державі в цілому та Хмельницькій області, які є 
стратегічно важливими для міської громади. Підсумки підводяться один раз на рік та дово-
дяться як частина зведеного аналітичного моніторингового звіту. 
2). Моніторинг процесу реалізації стратегії відповідно до наступних показників: 
 обсяги фактичних доходів місцевого бюджету на душу населення; 
 обсяги фактичних видатків місцевого бюджету на душу населення; 
 середня місячна заробітна плата; 
 обсяг інвестицій в основний капітал; 
 загальний обсяг експорту; 
 обсяг прямих іноземних інвестицій в громаду; 
 чисельність населення, зайнятого у всіх сферах економіки; 
 кількість зареєстрованих безробітних; 
 частка довжини автошляхів з пошкодженим покриттям до загальної довжини автошляхів; 
 середній бал за результатами ЗНО в школах громади; 
 кількість захворювань на хвороби системи кровообігу на 1000 населення. 
Звіт про виконання цієї частини моніторингу готується щорічно, як частина зведеного аналі-
тичного моніторингового звіту. 
3). Моніторинг виконання проектів місцевого розвитку, що складають План реалізації стратегії. 
Оцінюється стан виконання кожного проекту та ступінь досягнення результатів, передбачених 
технічним завданням на проект. Щоквартально (10 березня, 10 червня, 10 вересня і 10 груд-
ня)відділ економічного розвитку, інвестицій та регуляторної діяльності направляє відповідаль-
ним за моніторинг виконання стратегічного плану нагадування про необхідність надати кварта-
льний моніторинговий звіт. До 15 числа зазначених місяців спеціалісти відділу економічного 
розвитку, інвестицій та регуляторної діяльності повинні одержати моніторингові звіти. 
На підставі результатів моніторингу, один раз на рік спеціалісти відділу економічного розви-
тку, інвестицій та регуляторної діяльності виносять на чергове засідання Комітету з управ-
ління впровадженням стратегії проміжний аналіз фінансових потреб, зведений по всіх стра-
тегічних цілях. Затверджений Комітетом з управління впровадженням стратегії аналіз фінан-
сових потреб надається до депутатської комісії з питань з питань планування, фінансів, бю-
джету, соціально-економічного розвитку, промисловості та підприємництва для урахування 
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 операційної цілі 1.1.  
Покращення можливостей для розвитку малого бізнесу та залучення інвес-
тицій 

Завдання Стратегії,  
якому відповідає проект: 1.1.1. Підготовка об’єктів для залучення інвестицій 

Назва проекту: 1. Підготовка об’єктів для залучення інвестицій 

Цілі проекту: Провести обстеження та визначити об’єкти для залучення 
інвестицій 

Територія впливу проекту: Волочиська об’єднана територіальна громада 

Орієнтовна кількість  
отримувачів вигод Населення громади 

Стислий опис проекту: 

Волочиська громада має ряд об’єктів, які можуть бути за-
пропоновані інвесторам – вільні від забудови земельні діля-
нки, а також приміщення різного призначення. Для того, 
щоб інформація про ці об’єкти стала доступною для потен-
ційних інвесторів (вітчизняних та іноземних), необхідно, 
провести інвентаризацію та паспортизацію таких об’єктів. 
Розмістити базу даних об’єктів на сайті громади двома мова-
ми (українською, англійською). 

Очікувані результати: 
 База даних об’єктів для залучення інвестицій розміщена 

на сайті громади двома мовами (українською, англійсь-
кою). 

Ключові заходи проекту: 

 проведення інвентаризації об’єктів, які можуть станови-
ти інвестиційний інтерес; 

 формування двомовної бази даних об’єктів для залу-
чення інвестицій; 

 розміщення бази даних інвестиційних об’єктів на сайті 
громади 

Період здійснення:  2016 – 2020 роки: 

2016 2017 2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість  
проекту, тис. грн. 20 10 30 25 20 105 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, кошти МТД 

Ключові потенційні  
учасники проекту: 

Виконавчі органи міської ради, представники малого та се-
реднього бізнесу 

Інше:  

 
 
Завдання Стратегії,  
якому відповідає проект: 1.1.2. Удосконалення процедур залучення інвестицій 

Назва проекту: 2. Удосконалення процедур залучення інвестицій 

Цілі проекту: Залучення інвестицій в розвиток територіальної громади 

Територія впливу проекту: Волочиська об’єднана територіальна громада 

Орієнтовна кількість  
отримувачів вигод 

30000 
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Стислий опис проекту: 

Проект передбачає проведення комплексу управлінських за-
ходів, спрямованих, з одного боку – на визначення інвестицій-
них пріоритетів, з іншого – на спрощення доступу потенційних 
інвесторів до інформації про алгоритми інвестування у громаді. 

Очікувані результати: 

 Визначення правового режиму землі як територіальної 
основи економічного розвитку. 

 Розроблення і затвердження правил регулювання земе-
льних відносин та забудови на принципах приватно-
публічного партнерства. 

 Визначення територій пріоритетного інвестиційного роз-
витку громади. 

Ключові заходи проекту: 

 визначення пріоритетних для громади видів економічної 
діяльності для залучення інвестицій – затвердження рі-
шенням міської ради, розміщення на веб-сайті громади; 

 визначення переліку владних послуг та заохочень для 
інвесторів та обсяг їх надання відповідно до пріоритет-
ності перспективної інвестиції – затвердження рішенням 
міської ради, розміщення на веб-сайті громади; 

 детальний опис процедур та умов продажу та/або орен-
ди ділянок і майна – затвердження рішенням міськви-
конкому, розміщення на веб-сайті громади; 

 розробка типових зразків регуляторних актів та правовста-
новлюючих документів, розміщення на веб-сайті громади. 

Період здійснення:  2016 – 2020 роки: 

2016 2017 2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість  
проекту, тис. грн. 0 10 0 0 0 10 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, у межах операційних витрат. 

Ключові потенційні  
учасники проекту: Виконком міської ради. 

Інше:  

 
 
Завдання Стратегії,  
якому відповідає проект: 

1.1.3. Популяризація інвестиційних можливостей  
громади 

Назва проекту: 3. Створення умов для популяризації інвестиційних 
можливостей громади 

Цілі проекту: Донесення інформації про інвестиційні можливості громади 
до потенційних інвесторів 

Територія впливу проекту: Волочиська об’єднана територіальна громада 

Орієнтовна кількість  
отримувачів вигод 

30 000 

Стислий опис проекту: 

Проект передбачає виготовлення та поширення інформаційних 
матеріалів для потенційних інвесторів. Створені у рамках прое-
кту інструменти інформаційної роботи будуть використовува-
тись при проведенні тематичних зустрічей/заходів, спрямова-
них на популяризацію інвестиційних можливостей громади. 

Очікувані результати: 

 Створені двомовні (українська та англійська) веб-сторінки 
для промоції інвестиційних можливостей громади. 

 Інвестиційні пропозиції громади наявні в базі даних ін-
вестиційних об’єктів InvestUkraine. 
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 Створені відео- та MS PowerPoint презентації інвестицій-
них можливостей громади. 

Ключові заходи проекту: 

 підготовка двомовних (українська та англійська) марке-
тингових матеріалів для інвесторів: папка, маркетинго-
ва брошура з загальним описом громади та детальні ін-
формаційні листки з описом інвестиційних ділянок; 

 розробка презентацій інвестиційних можливостей гро-
мади, підготовлених в програмі MS PowerPoint; 

 включення інвестиційних пропозицій громади в базу 
даних інвестиційних об’єктів InvestUkraine (Українсько-
го центру сприяння іноземному інвестуванню); 

 розробка веб-сторінок (веб-сайту) англійською та укра-
їнською мовами для промоції громади як вигідного місця 
«для ведення бізнесу» та інвестування. 

Період здійснення:  2016 – 2020 роки: 

2016 2017 2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість  
проекту, тис. грн. 15 10 20 16 21 82 

Джерела фінансування: Міський бюджет, кошти МТД та суб’єктів підприємницької 
діяльності. 

Ключові потенційні  
учасники проекту: 

Міська рада, представники малого та середнього бізнесу, 
громадські організації. 

Інше:  

 
 
Завдання Стратегії,  
якому відповідає проект: 

1.1.4. Підвищення поінформованості  
та самоорганізації сільського населення 

Назва проекту: 4. Створення веб-інструменту для роботи зі звернен-
нями громадян 

Цілі проекту: 

Удосконалення та спрощення системи зворотного зв’язку 
між міською владою та громадськістю. Надання консульта-
цій та вирішення проблемних питань громадян в режимі 
«онлайн». 

Територія впливу проекту: Волочиська об’єднана територіальна громада 

Орієнтовна кількість  
отримувачів вигод 34 тис. – жителі громади 

Стислий опис проекту: 

На сайті міської ради планується створити розділ для роботи 
зі зверненнями громадян та проведення обговорень в режимі 
«онлайн». 
Веб-інструмент також буде використовуватися для роботи із 
старостами громади, іншими громадами. 

Очікувані результати: 

На сайті міської ради створений розділ, який дозволятиме: 
 Працювати зі зверненнями громадян та петиціями. 
 Надавати консультації мешканцям з питань, що відно-

сяться до компетенції міської влади. 
 Створювати тематичні групи для обговорення питань, 

що стосуються функціонування громади. 

Ключові заходи проекту: 
 підготовка технічного завдання для створення веб-

інструменту; 
 розробка веб-інструменту; 
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 промоція створеного веб-інструменту серед мешканців 
громади. 

Період здійснення:  2016 – 2020 роки: 

2016 2017 2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість  
проекту, тис. грн. 0 40 10 0 0 50 

Джерела фінансування: Міський бюджет, кошти МТД. 

Ключові потенційні  
учасники проекту: Волочиська міська ОТГ, громадські організації. 

Інше:  

 
 
Завдання Стратегії,  
якому відповідає проект: 1.1.4. Покращення інфраструктури підтримки бізнесу 

Назва проекту: 5. Розроблення схеми планування території 

Цілі проекту: 

 Прогнозування розвитку території громади. 
 Взаємоузгодження державних, громадських та приват-

них інтересів під час планування і забудови територій. 
 Визначення і раціональне взаємне розташування зон жит-

лової та громадської забудови, виробничих, рекреаційних, 
природоохоронних, оздоровчих, історико-культурних та 
інших зон і об'єктів. 

 Встановлення режиму забудови територій, на яких пе-
редбачено провадження містобудівної діяльності. 

Територія впливу проекту: Волочиська об’єднана територіальна громада 

Орієнтовна кількість  
отримувачів вигод 34 тис. – мешканці громади 

Стислий опис проекту: 

У процесі об’єднання громади відбулася зміна меж Волочиської 
міської ради. Для забезпечення сталого розвитку новоутворе-
ної територіальної громади необхідно розробити містобудівну 
документацію – «Схему планування території» – як інструмент 
регулювання планування територій, вимоги якої будуть врахо-
вані при складанні програм розвитку громади. 

Очікувані результати: 
 Затверджені текстові та графічні матеріали з питань ре-

гулювання планування, забудови та іншого викорис-
тання території Волочиської міської ради. 

Ключові заходи проекту: 

 визначення розробника містобудівної документації; 
 складання та затвердження проекту завдання на розро-

блення містобудівної документації; 
 надання розробнику вихідних даних, а також вимог що-

до розміщення об'єктів державного й регіонального 
значення, або доручення щодо їх збирання; 

 узгодження проекту містобудівної документації з орга-
нами місцевого самоврядування, що представляють ін-
тереси суміжних територіальних громад, в частині вре-
гулювання питань щодо територій спільних інтересів; 

 громадські слухання щодо врахування громадських ін-
тересів в містобудівній документації на місцевому рівні; 

 розгляд проекту містобудівної документації архітектур-
но-містобудівною радою; 

 проведення експертизи містобудівної документації; 
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 подання на затвердження завершеного проекту місто-
будівної документації. 

Період здійснення:  2016 – 2020 роки: 

2016 2017 2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість  
проекту, тис. грн. 500 0 0 0 0 500 

Джерела фінансування: Міський бюджет, кошти МТД. 

Ключові потенційні  
учасники проекту: 

Міська рада, підрядні організації/установи, ГО «Інститут 
громадянського суспільства». 

Інше:  

 
 
Завдання Стратегії,  
якому відповідає проект: 1.1.4. Покращення інфраструктури підтримки бізнесу 

Назва проекту: 6. Створення центру надання адміністративних послуг 

Цілі проекту: 

 Реконструкція приміщення адміністративної будівлі за 
адресою: м. Волочиськ, вул. Лисенка, 8а. 

 Надання адміністративних послуг територіальних орга-
нів міністерств та відомств через ЦНАП. 

Територія впливу проекту: Волочиська об’єднана територіальна громада 

Орієнтовна кількість  
отримувачів вигод Понад 33 тисячі осіб 

Стислий опис проекту: 

На даний час в громаді відсутній центр надання адміністра-
тивних послуг. 
З метою забезпечення виконання розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 16.05.2014 № 523 “Деякі питання на-
дання адміністративних послуг органів виконавчої влади 
через центри надання адміністративних послуг” виконавчим 
комітетом Волочиської міської ради здійснюються відповідні 
організаційні заходи стосовно створення матеріально-
технічної бази для розміщення ЦНАП з метою надання адмі-
ністративних послуг територіальних органів міністерств та 
відомств через ЦНАП громади. 

Очікувані результати: 

 Реалізація вказаного проекту дасть можливість повно-
цінно забезпечити виконання основних вимог Закону 
України «Про адміністративні послуги», постанови КМУ 
від 01.08.2013 № 588 та розпорядження КМУ від 
16.05.2014 № 523. 

Ключові заходи проекту: 
 проведення ремонту приміщення ЦНАП; 
 закупівля і встановлення обладнання ЦНАП; 
 навчання працівників ЦНАП. 

Період здійснення:  2016 – 2020 роки: 

2016 2017 2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість  
проекту, тис. грн. 0 3000 2000 0 0 5000 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, кошти проектів та програм МТД. 

Ключові потенційні  
учасники проекту: 

 Виконавчий комітет Волочиської ОТГ. 
 Територіальні органи міністерств та інших центральних 

органів виконавчої влади (суб’єкти надання адміністра-
тивних послуг). 
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 Причетні установи та організації. 

Інше:  

 
 
Завдання Стратегії,  
якому відповідає проект: 1.1.5 Розвиток комунальних підприємств громади 

Назва проекту: 7. Реконструкція очисних споруд в м. Волочиськ 

Цілі проекту: 
Забезпечити здійснення, реконструкції та ліквідації аварій-
ного стану об’єктів, створення для населення міста комфор-
тних умов проживання та обслуговування 

Територія впливу проекту: м. Волочиськ 

Орієнтовна кількість  
отримувачів вигод 20 тис. 

Стислий опис проекту: 

Існуючі локальні очисні споруди збудовані в 60 –тих роках, 
морально і фізично застаріли і не виконують основної функ-
ції. Через це неналежно очищені стоки попадають в поверх-
неві водні об’єкти, тим самим забруднюючи навколишнє 
природне середовище і створюючи небезпеку для місцевої 
флори, фауни і населення. 
В процесі реконструкції очисних споруд передбачається заміна 
застарілого, зношеного технологічного обладнання, що працює 
за традиційною технологією повної біологічної очистки, яка 
застосовувалась в 60-х роках минулого століття на сучасне, 
економне, енергозберігаюче. Планується реконструкція при-
ймального колодязя, відновлення будівель решіток та встано-
влення сучасних решіток грубої очистки, реконструкція піско-
ловок та первинних відстійників, будівництво піскових майда-
нчиків та відновлення роботи мулових майданчиків, будівниц-
тво нового коридорного аеротенка з примусовою аерацією 
активного мулу і його перемішування, для забезпечення до-
статньої очистки стічних вод, заміна насосного обладнання, 
мулової насосної станції та вентиляційної станції, встановлення 
сучасної системи знезараження стічних вод, перекладання 
трубопроводів та відновлення лоткової системи по території 
очистки споруд, заміна запірної арматури. 
Реалізація проекту здійснюватиметься двома чергами. 
1-а черга передбачає виконання будівельних робіт з реконс-
трукції очисних споруд (капітальний ремонт існуючих споруд 
та будівництво нових), 2-а черга – встановлення обладнан-
ня для КОС. Загальна кошторисна вартість проекту 
29641,517 тис. грн. (1 –а черга -14941,376 тис. грн., 2-а 
черга – 14700,141 тис. грн.). 

Очікувані результати: 

 Замінено основний напірний каналізаційний колектор, 
який призначений для транспортування каналізаційних 
стоків з центральної частини міста. 

 Покращаться експлуатаційні показники та технічний 
стан будівель та інженерного обладнання. 

Ключові заходи проекту: 

 розробка проектно-кошторисної документації; 
 організація експертизи проектно-кошторисної докумен-

тації; 
 проведення процедури закупівлі будівельних робіт, та 

послуг з технічного нагляду за державні кошти; 
 виконання будівельно-монтажних робіт. 
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Період здійснення:  2016 – 2020 роки: 

2016 2017 2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість  
проекту, тис. грн. 0 0 0 6000 6000 12000 

Джерела фінансування: Міський бюджет, державний бюджет. 

Ключові потенційні  
учасники проекту: Волочиська міська рада та виконком, підрядні організації. 

Інше: Проектно-кошторисна документація для проекту виготовлена. 

 
 
Завдання Стратегії,  
якому відповідає проект: 1.1.5.Розвиток комунальних підприємств громади 

Назва проекту: 8. Вирощування енергетичної верби 

Цілі проекту: 

Рекультивація земель (колишні поля фільтрації цукрового 
заводу), вирощування енергетичної верби для подальшого 
використання у якості твердого палива, покращення еколо-
гічного стану громади. 

Територія впливу проекту: Волочиська об’єднана територіальна громада 

Орієнтовна кількість  
отримувачів вигод Мешканці Волочиської громади 

Стислий опис проекту: 

На території Волочиської громади наявні землі, які не вико-
ристовуються в сільськогосподарському виробництві (на-
приклад, колишні поля фільтрації цукрового заводу). 
Проектом передбачається вирощування верби енергетичної, 
що дасть можливість задіяти землі для рекультивації, по-
кращити стан навколишнього середовища громади, перевес-
ти опалення комунальних закладів на відновні енергоносії 
власного виробництва, залучити незадіяні трудові ресурси 
громади, зменшити витрати бюджету громади. 

Очікувані результати: 

 Придбано посадковий матеріал та засаджено землі по-
садковим матеріалом – енергетичними рослинами. 

 Придбано обладнання для заготівлі біопалива та пере-
обладнання котелень на твердопаливні. 

 Біопаливо постачається для опалення установ комуна-
льної сфери. 

 Створені нові робочі місця. 

Ключові заходи проекту: 

 підготовка площі; 
 придбання посадкового матеріалу та здійснення посад-

ки енергетичних рослин; 
 придбання обладнання для заготівлі твердого палива. 
 переобладнання котелень на твердопаливні. 

Період здійснення:  2016 – 2020 роки: 

2016 2017 2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість  
проекту, тис. грн. 90 700 700 500 600 2590 

Джерела фінансування: Міський бюджет, державний бюджет, інвестори, кошти МТД. 

Ключові потенційні  
учасники проекту: 

Волочиська об’єднана громада, причетні установи та органі-
зації, громадяни. 

Інше:  
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Завдання Стратегії,  
якому відповідає проект: 1.1.5. Розвиток комунальних підприємств громади 

Назва проекту: 9. Переведення газових котелень на альтернативні 
види палива 

Цілі проекту: 

 Зменшення споживання енергетичних ресурсів – тепло-
вої енергії та природного газу. 

 Зменшення витрат коштів на оплату за енергоносії. 
 Енергетична незалежність від постачання природного 

газу. 

Територія впливу проекту: м. Волочиськ 

Орієнтовна кількість  
отримувачів вигод Жителі міста – 20 000 

Стислий опис проекту: 

Високі витрати на виробництво тепла спричинені низькою 
ефективністю застарілого обладнання. 
Проектом передбачається реконструкція системи теплопоста-
чання міста шляхом встановлення двох резервних твердопа-
ливних котлів у центральних котельнях міста (вул. Пушкіна, 
7а, Музейна, 40), що працюватимуть на вугіллі, дровах та від-
ходах деревини, торфі, потужністю 350 кКВт та 2 МВт. 

Очікувані результати: 
 Заміщення природного газу місцевим твердим паливом 

Забезпечення якісним безперебійним теплопостачан-
ням. 

Ключові заходи проекту: 

 розробка проектної документації; 
 реконструкція існуючих газових котелень твердопалив-

ними котлами (встановлення в будівлях існуючих коте-
лень резервних енергозберігаючих твердопаливних ко-
тлів). 

Період здійснення:  2016 – 2020 роки: 

2016 2017 2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість  
проекту, тис. грн. 2700 1100 0 0 0 3800 

Джерела фінансування: Державний бюджет, міський бюджет. 

Ключові потенційні  
учасники проекту: 

Виконком Волочиської міської ради, ВКП «Тепловик», підря-
дні організації. 

Інше: Проектно-кошторисна документація виготовлена, прово-
диться експертиза. 

 
 
Завдання Стратегії,  
якому відповідає проект: 1.1.5. Розвиток комунальних підприємств громади 

Назва проекту: 10. Створення місцевих пожежних команд 

Цілі проекту: 

Доступність публічних послуг, підвищення їх якості, поси-
лення правової, організаційної та матеріальної спроможності 
територіальних громад, органів місцевого самоврядування, 
провадження їх діяльності.  

Територія впливу проекту: с. Щаснівка, с. Яхнівці, с. Авратин, с. Вочківці, с. Ожигівці, с. Петрівщина, с. Збручівка, с. Соболівка, с. Пальчинці, с. Вільшани 

Орієнтовна кількість  
отримувачів вигод 2864 осіб 

Стислий опис проекту: Створення місцевої пожежної команди в с. Авратин з метою 
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реагування на надзвичайні ситуації як техногенного, так і 
природного характеру (пожежі, повені, аварії комунікацій, 
дорожньо-транспортні аварії). Реагування (надання допомо-
ги під час НС, проведення першочергових заходів) на тери-
торії Волочиської громади в часовому факторі, що становить 
15 хв. 

Очікувані результати: 

 Послідовне зниження ризику виникнення надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного характеру (далі – 
надзвичайні ситуації), підвищення рівня безпеки насе-
лення і захищеності територій від наслідків таких ситу-
ацій. 

 Прибуття протипожежного формування на місце над-
звичайної ситуації – не більше 15 хвилин (місто, сільсь-
ка місцевість). 

 Забезпечення збереження життя і здоров’я людей, міні-
мізації збитків під час виникнення надзвичайних ситуа-
цій. 

 Своєчасне та якісне проведення невідкладних віднов-
лювальних робіт і заходів, спрямованих на ліквідацію 
надзвичайних ситуацій та їх наслідків. 

Ключові заходи проекту: 

 створення та оснащення в кожному населеному пункті 
громади протипожежного формування (державна по-
жежно-рятувальна частина, добровільна пожежна ко-
манда, місцева пожежна команда, приватна пожежна 
команда, об’єктова пожежна команда); 

 поточне утримання протипожежних формувань. 

Період здійснення:  2016 – 2020 роки: 

2016 2017 2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість  
проекту, тис. грн. 720 450 450 450 450 2520 

Джерела фінансування: Державний, міський бюджети, кошти МТД, спонсорські. 

Ключові потенційні  
учасники проекту: 

Волочиська міська рада, Волочиський РС ГУДСНС України у 
Хмельницькій області. 

Інше:  

 
 
Завдання Стратегії,  
якому відповідає проект: 

2.2.2. Покращення транспортної доступності для роз-
блокування економічного та соціального розвитку сіл 

Назва проекту: 11. Придбання рециклерів для Волочиського комуна-
льного підприємства ЖЕК 

Цілі проекту: 

Зміцнення матеріально-технічної бази комунального підпри-
ємства, придбання рециклерів для надання сільському насе-
ленню Волочиської міської об’єднаної територіальної грома-
ди якісних послуг в сфері благоустрою та дорожньо-
транспортного господарства. 

Територія впливу проекту: Сільські території Волочиської громади 

Орієнтовна кількість  
отримувачів вигод 13 тис. – мешканці сільських територій громади 

Стислий опис проекту: 

Традиційне асфальтування доріг є досить коштовним. Нега-
тивний стан доріг та під’їзних шляхів до місць проживання 
громадян унеможливлює надання медичної, пожежної допо-
моги, підвищує рівень аварійності на дорогах. 
Реалізація даного проекту передбачає придбання дорожньої 
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техніки (2 рециклерів) для ремонту доріг віддалених сіл 
громади своїми силами. 
Дана техніка перероблятиме старий асфальт для повторного 
використання, що дасть змогу здешевити роботи з капіталь-
ного ремонту доріг громади, зекономити кошти місцевого 
бюджету. 
Реалізація проекту позитивно вплине на розвиток комуналь-
ної інфраструктури, покращення стану доріг сприятиме під-
вищенню якості послуг з перевезення, відновленню сполу-
чень між населеними пунктами громади, сприятиме розвитку 
малого та середнього бізнесу, інвестиційної привабливості, 
розвитку зеленого туризму, буде поштовхом для розвитку 
соціально-економічної самодостатності громади, сприятиме 
задоволенню поточних потреб жителів у наданні їм своєчас-
них та якісних медичних, пожежних та інших послуг, забез-
печить додаткові надходження до бюджету громади, ство-
рить передумови для оновлення матеріально-технічної бази 
ВКП «ЖЕК», забезпечить створення додаткових робочих 
місць. 

Очікувані результати: 

 Придбання 2 рециклерів. 
 Ремонт існуючих та будівництво нових доріг, вулиць, їх 

утримання. 
 Створення нових робочих місць. 

Ключові заходи проекту:  проведення процедури закупівлі необхідної техніки; 
 передача техніки на баланс ВКП «ЖЕК». 

Період здійснення:  2016 – 2020 роки: 

2016 2017 2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість  
проекту, тис. грн. 0 200 0 0 0 200 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет. 

Ключові потенційні  
учасники проекту: Волочиська міська ОТГ, ВКП «ЖЕК». 

Інше:  

 
 

Технічні завдання на проекти місцевого розвитку операційної цілі 1.2. 
Розвиток туризму 

Завдання Стратегії,  
якому відповідає проект: 1.2.1. Створення нових туристичних продуктів 

Назва проекту: 12. Відновлення рекреаційної зони на території поруч 
з Волочиським міським озером 

Цілі проекту: 

 Забезпечення змістовного відпочинку та оздоровлення 
жителів Волочиської територіальної громади. 

 Залучення зовнішніх туристичних потоків, популяриза-
ція туристичного потенціалу ОТГ. 

Територія впливу проекту: м. Волочиськ 

Орієнтовна кількість  
отримувачів вигод 

Орієнтовна річна кількість відвідувачів рекреаційної зони, 
споживачів туристичних послуг – 7,0 тис. осіб 

Стислий опис проекту: Рекреаційна зона перебуває в незадовільному стані. Необ-
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хідне створення рекреаційно-оздоровчого та розважального 
комплексу. Сприятливі фактори: близькість паркової зони, 
озера, стаціонарного родовища мінеральних вод, санаторію 
«Райдуга» та унікального Музею Бойової Слави Другої світо-
вої війни ПАТ «Мотор-Січ», веслувально-спортивної бази 
ДЮСШ. 
Частина об’єктів рекреаційної зони перебуває в комунальній 
власності громади (паркова зона, озеро, веслувально-
спортивна база ДЮСШ), санаторій «Райдуга» та Музей Бо-
йової Слави Другої світової війни у власності ПАТ «Мотор – 
Січ», які і будуть утримувати дані об’єкти. 

Очікувані результати: 

 Утворено центр дозвілля та оздоровлення населення 
ОТГ. 

 Активно залучаються туристичні групи. 
 Об’єкт включений до транзитних туристичних маршру-

тів. 
 Збільшується кількість відпочивальників санаторію мі-

неральних вод «Райдуга» ПАТ «Мотор-Січ», відвідувачів 
Музею Бойової Слави Другої світової війни. 

 Поповнення міського бюджету. 

Ключові заходи проекту: 

 відновлення пляжної території, очистка озера; 
 облаштування бігових та велосипедних доріжок, спор-

тивних та дитячих майданчиків, станції прокату плава-
льних засобів та спортивного інвентаря; 

 встановлення канатно-крісельної дороги. 

Період здійснення:  2016 – 2020 роки: 

2016 2017 2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість  
проекту, тис. грн. 0 500 800 500 0 1800 

Джерела фінансування: Міський бюджет, державний бюджет. 

Ключові потенційні  
учасники проекту: Волочиська міська рада. 

Інше:  

 
 
Завдання Стратегії,  
якому відповідає проект: 1.2.2. Популяризація туристичних можливостей 

Назва проекту: 13. Встановлення дорожніх знаків новоствореної гро-
мади європейського зразка 

Цілі проекту: Покращення поінформованості автотуристів, розвиток турис-
тичної інфраструктури, промоція туристичних принад громади. 

Територія впливу проекту: Волочиська міська ОТГ 

Орієнтовна кількість  
отримувачів вигод 

Жителі громади – 33155 
Жителі району – 58000 

Стислий опис проекту: 

В рамках проекту планується виготовити та встановити до-
рожні знаки (покажчики) європейського зразка, які визна-
чатимуть межі громади , передбачається заміна дорожніх 
знаків у населених пунктах громади, які орієнтуватимуть 
туристів також про місцезнаходження об’єктів туристичної 
інфраструктури. 
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Очікувані результати: 
 Підвищення рівня обізнаності автотуристів про туристич-

ний потенціал громади. 
 Збільшення відвідуваності туристичних об’єктів громади. 

Ключові заходи проекту: 

 визначення та розроблення макету туристичного знака; 
 визначення переліку об’єктів, до яких будуть виготов-

лені та встановлені вказівники; 
 узгодження місць розташування вказівників; 
 встановлення вказівників. 

Період здійснення:  2016 – 2020 роки: 

2016 2017 2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість  
проекту, тис. грн. 0 150 100 0 0 250 

Джерела фінансування: Міський бюджет, державний бюджет. 

Ключові потенційні  
учасники проекту: Виконавчі органи Волочиської міської ради. 

Інше:  

 
 
Завдання Стратегії,  
якому відповідає проект: 1.2.2. Популяризація туристичних можливостей 

Назва проекту: 14. Створення туристичного продукту «Шляхами дре-
внього Збруча» 

Цілі проекту: 
Розробка туристичних маршрутів (піших, велосипедних та 
паломницьких та ін.), визначення атракцій з їх маркуван-
ням. 

Територія впливу проекту: Населені пункти Волочиської ОТГ (м. Волочиськ, с. Поляни, 
с. Канівка, с. Тарноруда, с. Зайчики). 

Орієнтовна кількість  
отримувачів вигод 5,0 тис. осіб 

Стислий опис проекту: 

Волочиська ОТГ має багато історичних пам’яток, рекреацій-
них та природних об’єктів, серед яких: санаторій мінераль-
них вод «Райдуга», музей Бойової Слави ПАТ «Мотор-Січ», 
колишній, маєток поміщиків Мошинських та Ледоховських, 
Волочиський історико-етнографічний музей, комплекс 
пам’яток у сквері Слави у м. Волочиську; музей Г.Гордієвич 
у с. Поляни, пам’ятний знак спаленому селу Канівка; косте-
ли Матері Божої Шкапірної та св. Станіслава, садиба помі-
щиків Мордвінових, старовинні некрополі, середньовічні 
придорожні хрести у с. Тарноруда). Разом з цим більшість 
цих об’єктів є маловідомими для широкого загалу туристів. 
Популяризація туристичних можливостей громади може ста-
ти першим кроком до активного залучення туристів.  

Очікувані результати: 
 Розроблено 4 туристичних маршрути (напр. піші, вело-

сипедні, ін.), визначення атракцій з їх маркуванням. 
Проведено широке інформування потенційних спожива-
чів туристичних послуг. 

Ключові заходи проекту: 

 Створення робочої групи, визначення маршрутів, які 
мають найвищий потенціал з точки зору подальшого 
впливу на зростання туристичних потоків та створення 
можливостей для збільшення доходів мешканців грома-
ди від надання туристичних послуг. 
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 Ідентифікація фізичних осіб, підприємств, організацій, 
які потенційно можуть отримувати додаткові прибутки 
від надання туристичних послуг та залучення їх до всіх 
подальших заходів у рамках проекту. 

 Збір інформаційних (текстових, графічних, аудіо, відео) 
матеріалів та створення на їх основі веб-сторінок для 
промоції туристичних маршрутів, у т.ч. у соціальних ме-
режах. 

 Виготовлення інформаційних табличок, стендів та вка-
зівників до найважливіших туристичних об’єктів. 

Період здійснення:  2016 – 2020 роки: 

2016 2017 2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість  
проекту, тис. грн. 0 50 100 0 0 150 

Джерела фінансування: Міський бюджет, кошти спонсорів. 

Ключові потенційні  
учасники проекту: 

Волочиська міська рада. Фізичні особи, підприємства, орга-
нізації, які потенційно можуть отримувати додаткові прибут-
ки від надання туристичних послуг. 

Інше:  

Технічні завдання на проекти місцевого розвитку операційної цілі 2.1. 
Підвищення доходів сільських домогосподарств 

Завдання Стратегії,  
якому відповідає проект: 

2.1.1. Запровадження нових культур та технологій  
у дрібнотоварному та сільськогосподарському  

виробництві, у т.ч. у домогосподарствах 

Назва проекту: 15. Інформаційна підтримка диверсифікації виробни-
цтва сільських домогосподарств 

Цілі проекту: 

Допомога господарствам сільського населення у розширенні 
їхньої економічної спроможності шляхом виробництва нетра-
диційних та малопоширених видів агропродукції, вирощу-
ванням нових сортів рослин та порід тварин. 

Територія впливу проекту: Сільські території Волочиської громади 

Орієнтовна кількість  
отримувачів вигод 

13 тис. – мешканці сільських територій громади 

Стислий опис проекту: 

Господарства населення, як правило, займаються виробниц-
твом традиційними для даної місцевості видами діяльності. 
Це призводить до збільшення на ринку пропозиції однотип-
ної продукції і, як наслідок падіння заготівельних цін, а, 
значить, і падіння доходів виробників такої продукції. Вод-
ночас інший асортимент продукції завозиться з інших регіо-
нів за більш високими цінами, ніж ті, що могли б бути у ви-
падку вирощування такої продукції у громаді. 
Виходом із ситуації могла б стати диверсифікація місцевого 
сільськогосподарського виробництва, в першу чергу госпо-
дарствами населення як основними виробниками трудоміст-
кої продукції. 
Оскільки селяни, як правило, є доволі консервативними у 
запровадженні новацій (незнання нової продукції, особливо-
стей її виробництва, незнання ринку нової продукції, боязнь 
можливих втрат тощо), то є потреба у наданні інформаційно-
консультаційних та дорадчих послуг для підвищення рівня 
диверсифікації діяльності господарств населення. 
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Очікувані результати: 

 Звіт про оцінку можливих напрямків диверсифікації дія-
льності господарств населення. 

 Проведено 10 семінарів для, щонайменше, 150 мешкан-
ців сіл. 

Ключові заходи проекту: 

 здійснення оцінки можливих напрямків диверсифікації 
діяльності господарств населення; 

 формування групи лекторів для проведення інформа-
ційної кампанії відповідно до обраних напрямків; 

 проведення 10 інформаційних семінарів за обраними 
напрямками у сільській місцевості (щонайменше, 150 
учасників). 

Період здійснення: 2016 – 2020 роки: 

2016 2017 2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість  
проекту, тис. грн. 0 0 0 100 0 100 

Джерела фінансування: Міжнародні донори. 

Ключові потенційні  
учасники проекту: Громадські організації. 

Інше:  

 
 
Завдання Стратегії,  
якому відповідає проект: 2.1.2. Підтримка розвитку с/г кооперації 

Назва проекту: 
16. Створення сільськогосподарського обслуговуючо-
го кооперативу з вирощування зернових культур в с. 
Ожигівці 

Цілі проекту: 

Задоволення економічних, соціальних, побутових та інших 
потреб громади, на основі поєднання їх особистих та колек-
тивних інтересів, поділу між ними ризиків, витрат і доходів, 
розвитку їх самоорганізації, самоуправління та самоконтро-
лю. 

Територія впливу проекту: с. Ожигівці, с. Соболівка, с. Петрівське 

Орієнтовна кількість  
отримувачів вигод 400 

Стислий опис проекту: 

Даний проект являє собою створення нового підприємства, 
шляхом реєстрації сільськогосподарського обслуговуючого 
кооперативу, який надаватиме своїм членам послуги з ви-
рощування, зберігання та збуту зернових культур як на спі-
льному полі (земельні паї, для ведення індивідуального сіль-
ськогосподарського виробництва) так і на власних ділянках. 
Передбачається участь в ньому орієнтовно 3 чоловік із залу-
ченням власних та грантових (можливо, спонсорських) кош-
тів. У виробництві планується використовувати сільськогос-
подарську комунальну техніку, тощо. 
Даний кооператив буде надавати також сільськогосподарсь-
кі та комунальні послуги населенню громади з обробітку 
присадибних ділянок (оранка, культивація), транспортні 
послуги. 

Очікувані результати: 
 Реалізація даного проекту дасть можливість протистоя-

ти конкуренції, задовольнить потреби споживачів щодо 
кількості та якості продукції, розширить доступ сільсь-
когосподарських товаровиробників до агросервісних 
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послуг, підвищить рівень життя сільськогосподарських 
товаровиробників, збільшить надходження до бюджету 
громади. 

Ключові заходи проекту: 

 реєстрація кооперативу; 
 укладення договору оренди приміщення для зберігання 

зернових; 
 проведення ремонтних робіт приміщення; 
 придбання техніки; 
 укладання договорів по збуту продукції. 

Період здійснення: 2016 – 2020 роки: 

2016 2017 2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість  
проекту, тис. грн. 0 0 500 500 0 1000 

Джерела фінансування: Кошти членів кооперативу, кошти МТД, спонсорські кошти. 

Ключові потенційні  
учасники проекту: Члени кооперативу. 

Інше:  

 
 
Завдання Стратегії,  
якому відповідає проект: 

2.1.3 Підтримка збуту та переробки продукції малих 
с/г виробників 

Назва проекту: 17. Створення сільськогосподарського обслуговуючо-
го кооперативу з переробки молока в с. Щаснівка 

Цілі проекту: 

 Забезпечення у с. Щаснівка відповідності цін на молоко 
витратам на його виробництво. 

 Розвиток молочного скотарства. 
 Підвищення рівня самозайнятості населення. 
 Створення організованого ринку збуту молока. 

Територія впливу проекту: с. Щаснівка Волочиського району 

Орієнтовна кількість  
отримувачів вигод Кількість домогосподарств 146 (610 осіб) 

Стислий опис проекту: 

Для власників особистих селянських господарств с. Щаснів-
ка молоко є одним із головних джерел доходів. Проте, селя-
ни зустрічаються з труднощами під час збуту своєї продук-
ції: вони отримують низьку ціну, або – не маючи каналу збу-
ту, використовують значну частину молока для годівлі до-
машньої худоби. Тобто відсутня система, яка б дозволяла 
місцевим жителям збувати продукцію на справедливих умо-
вах, чи навіть переробляти. 
Тому проектом пропонується створення молочарського об-
слуговуючого кооперативу, встановлення обладнання для 
зберігання молока, налагодження збуту молока. 

Очікувані результати: 

 Збільшення доходів домогосподарств. 
 Збільшення кількості робочих місць. 
 Збільшення поголів’я ВРХ. 
 Покращення стану пасовищ. 
 Збільшення надходжень до бюджету громади. 

Ключові заходи проекту:  створення ініціативної групи; 
 реєстрація кооперативу; 
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 створення матеріальної бази кооперативу (придбання 
обладнання); 

 укладання договорів на збут продукції. 

Період здійснення: 2016-2020 роки: 

2016 2017 2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість  
проекту, тис. грн. 0 210 140 0 0 350 

Джерела фінансування: Державний, місцевий бюджети, кошти членів кооперативу. 

Ключові потенційні  
учасники проекту: 

 Волочиська міська рада. 
 Члени кооперативу. 

Інше:  

Технічні завдання на проекти місцевого розвитку операційної цілі 2.2. 
Розвиток інфраструктури сільських територій 

Завдання Стратегії,  
якому відповідає проект: 

2.2.1. Покращення інфраструктури водозабезпечення 
та водовідведення сільських територій 

Назва проекту: 18. Капітальний ремонт водопроводу в селі Лозова 

Цілі проекту: Забезпечення потреб якісною питною водою 

Територія впливу проекту: Село Лозова 

Орієнтовна кількість  
отримувачів вигод 

Водопроводом користуються приблизно 650 осіб, вигоду 
отримає населення , яке проживає на території села. 

Стислий опис проекту: 

Централізованим водопостачанням охоплена незначна частина 
села. Ним користуються ДНЗ, клуб, лазня, 7 житлових будин-
ків. Решта мешканців села не мають централізованого водопо-
стачання, а кліматичні умови, що склалися спонукають до про-
ведення робіт з капітального ремонту та будівництва нового 
водопроводу протяжністю 8 км до 210 домогосподарств. 

Очікувані результати: 
 З заміною водопроводу покращаться умови проживання 

мешканців громади, стан забезпечення населення якісною 
питною водою та зменшиться кількість аварійних ситуацій. 

Ключові заходи проекту: 

 виготовлення проектно-кошторисної документації; 
 проведення будівельно-монтажних робіт по заміні тру-

бопроводу протяжністю 8 км по вулиці Першотравнева, 
Франка, Чапаєва,Гагаріна, Кірова, Щорса, Островсько-
го, Л. Українки, Пушкіна, Будьоного. 

Період здійснення: 2016 – 2020 роки: 

2016 2017 2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість  
проекту, тис. грн. 600 900 500 0 0 2000 

Джерела фінансування: Міський бюджет, державний бюджет. 

Ключові потенційні  
учасники проекту: Громада села, підрядні організації. 

Інше: Проектно-кошторисної документації немає. 
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Завдання Стратегії,  
якому відповідає проект: 

2.2.1. Покращення інфраструктури водозабезпечення 
та водовідведення сільських територій 

Назва проекту: 19. Капітальний ремонт водогону в селі Ріпна 

Цілі проекту: Будівництво та реконструкція мережі водогону в селі Ріпна 

Територія впливу проекту: Село Ріпна 

Орієнтовна кількість  
отримувачів вигод Все населення села Ріпна – 415 жителів 

Стислий опис проекту: 

За минулі 2014-2015 роки в селі Ріпна катастрофічно впав 
рівень підземних вод, пересох ставок та річка, зникла вода 
у криниці громадського користування. 
На сьогодні, населення самотужки долає цю проблему шля-
хом заглиблення існуючих криниць, будівництва нових све-
рдловин, використовує привозну воду. 
На території села є безхазяйна водонапірна башта, яка част-
ково використовується в даний час. 
Враховуючи глобальні зміни кліматичних умов та з метою 
належного забезпечення населення питною водою, постає 
нагальна необхідність створення в селі Ріпна 5 км мережі 
водопостачання населення. 

Очікувані результати:  Створення 5 км мережі водопостачання в селі Ріпна. 

Ключові заходи проекту: 

 підготовка проектно-кошторисної документації; 
 закупівля матеріалів та обладнання; 
 проведення будівництва свердловини; 
 створення 5 км мережі водопостачання. 

Період здійснення: 2016 – 2018 роки: 

2016 2017 2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість  
проекту, тис. грн. 500 800 500 0 0 1800 

Джерела фінансування: Державний, міський бюджети. 

Ключові потенційні  
учасники проекту: 

Виконавчий комітет Волочиської міської ради, виконавці ре-
монтно-будівельних робіт. 

Інше:  

 
 
Завдання Стратегії,  
якому відповідає проект: 

2.2.1. Покращення інфраструктури водозабезпечення 
та водовідведення сільських територій 

Назва проекту: 20. Будівництво водогону в селі Чухелі 

Цілі проекту: Забезпечення населення якісною питною водою, будівницт-
во системи питного водопостачання 

Територія впливу проекту: Село Чухелі 

Орієнтовна кількість  
отримувачів вигод 450 осіб, які проживають на території села Чухелі 

Стислий опис проекту: 

В даний час в селі Чухелі більшість колодязів знаходяться в 
дворах селян, які призначені для господарських потреб, а в 
деяких взагалі пересохли, тому питання по забезпеченню 
населення питною водою знаходиться на першому місці. На 
території села є 2 водонапірні башти колишнього колгоспу, 
які знаходяться в задовільному стані. Проведення централі-
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зованим водопостачанням необхідне для 250 дворів. 

Очікувані результати:  Створення 5 км мережі водопостачання в селі Чухелі 
(вул. Центральна, вул. Чорновола, вул. Гагаріна). 

Ключові заходи проекту: 

 підготовка проектно-кошторисної документації; 
 закупівля матеріалів та обладнання; 
 проведення будівництва свердловини; 
 створення 6 км мережі водопостачання. 

Період здійснення:  Червень 2016р – червень 2019р 

2016 2017 2018 2019 Разом Орієнтовна вартість  
проекту, тис. грн. 400 600 400 200 1600 

Джерела фінансування: Державний, міський бюджети. 

Ключові потенційні  
учасники проекту: 

Виконавчий комітет Волочиської міської ради, виконавці ре-
монтно-будівельних робіт. 

Інше: Проектно-кошторисної документації немає. 

 
 
Завдання Стратегії,  
якому відповідає проект: 

2.2.1. Покращення інфраструктури водозабезпечення 
та водовідведення сільських територій 

Назва проекту: 21. Капітальний ремонт водопроводу в селі Поляни  

Цілі проекту: 
Забезпечення потреб в якісній питній воді жителів села По-
ляни. Проведення капітального ремонту та реконструкція 
центрального водопостачання. 

Територія впливу проекту: Село Поляни 

Орієнтовна кількість  
отримувачів вигод 

Водопроводом користуються приблизно 600 осіб. 

Стислий опис проекту: 

Централізоване водопостачання у селі Поляни було проведено 
у 1968 році, водопровід протяжність якого 2000 м. розташова-
ний по вулиці Свободи потребує капітального ремонту так як 
останнім часом виникають постійні прориви, які потрібно лікві-
довувати (за квітень 2016 року виникало 3 прориви). Водо-
проводом також користуються місцевий ДНЗ та ЗОШ І-ІІІ ст. 
Проект буде впроваджено на ділянці існуючого водопроводу, 
що проходить по центральній вулиці села. 

Очікувані результати:  Замінено 2 км мережі водопостачання в селі Поляни. 
 Зменшено аварійність водопостачання. 

Ключові заходи проекту: 
 підготовка проектно-кошторисної документації; 
 закупівля матеріалів та обладнання; 
 проведення будівельно-монтажних робіт. 

Період здійснення: 2016 – 2020 роки: 

2016 2017 2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість  
проекту, тис. грн. 0 700 1000 0 0 1700 

Джерела фінансування: Державний, міський бюджети. 

Ключові потенційні  
учасники проекту: 

Виконавчий комітет Волочиської міської ради, виконавці бу-
дівельно-монтажних робіт. 

Інше: Проектно-кошторисної документації немає. 
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Завдання Стратегії,  
якому відповідає проект: 

2.2.1. Покращення інфраструктури водозабезпечення 
та водовідведення сільських територій 

Назва проекту: 22. Капітальний ремонт та проведення водопроводу в 
селі Копачівка 

Цілі проекту: 
Забезпечення потреб в якісній питній воді жителів села Ко-
пачівка. Проведення капітального ремонту та реконструкція 
центрального водопостачання. 

Територія впливу проекту: Село Копачівка 

Орієнтовна кількість  
отримувачів вигод 

Водопроводом користуються приблизно 50 чоловік, вигоду 
отримає населення, яке проживає на території села. 

Стислий опис проекту: 

Централізоване водопостачання у селі Копачівка було про-
ведено у 1976-1977 році, водопровід протяжність якого 
1000 м. розташований по вул. Шкільній, вул. Мічуріна і вул. 
Горького в селі Копачівка, потребує капітального ремонту 
так як останнім часом виникають постійні прориви, які по-
трібно ліквідовувати (за 2015-2016 роки виникало безліч 
проривів через забиття труб). Водопроводом також корис-
туються місцевий ДНЗ « Дзвіночок» та Копачівська ЗОШ І-
ІІІ ст.  

Очікувані результати:  Замінено 2,5 км мережі водопостачання в селі Копачівка. 
 Зменшено аварійність водопостачання. 

Ключові заходи проекту: 
 підготовка проектно-кошторисної документації; 
 закупівля матеріалів та обладнання; 
 проведення будівельно-монтажних робіт. 

Період здійснення: 2016 – 2020 роки: 

2016 2017 2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість  
проекту, тис. грн. 0 500 1500 0 0 2000 

Джерела фінансування: Державний, міський бюджети. 

Ключові потенційні  
учасники проекту: 

Виконавчий комітет Волочиської міської ради, виконавці бу-
дівельно-монтажних робіт. 

Інше: Проектно-кошторисної документації немає. 

 
 
Завдання Стратегії,  
якому відповідає проект: 

2.2.1. Покращення інфраструктури водозабезпечення 
та водовідведення сільських територій. 

Назва проекту: 23. Капітальний ремонт водогону в селі Гарнишівка 

Цілі проекту: Створення мережі водозабезпечення та водовідведення сіль-
ської території 

Територія впливу проекту: Село Гарнишівка 

Орієнтовна кількість  
отримувачів вигод населення села Гарнишівка (460 жителів) 

Стислий опис проекту: 

За минулі 2014-2015 роки катастрофічно впав рівень підзем-
них вод, пересохли ставки, меліоративні канили та річка Гра-
барка, зникла вода у криниці громадського користування. 
На сьогодні, населення самотужки долає цю проблему шля-
хом заглиблення існуючих криниць, будівництва нових све-
рдловин, використовує привозну воду. 
На території села є водонапірні башти, які знаходяться на 
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балансі ТОВ «Агрофірма» Подільська зернова компанія», але 
використовується тільки одна в даний час. 
Враховуючи глобальні зміни кліматичних умов та з метою 
належного забезпечення населення питною водою, постає 
нагальна необхідність створення в селі Гарнишівка 6 км ме-
режі водопостачання населення. 

Очікувані результати:  Створення 6 км мережі водопостачання в селі Гарнишівка. 

Ключові заходи проекту: 

 підготовка проектно-кошторисної документації; 
 закупівля матеріалів та обладнання; 
 проведення будівництва свердловини; 
 створення 6 км мережі водопостачання. 

Період здійснення: 2016 – 2020 роки: 

2016 2017 2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість  
проекту, тис. грн. 500 800 500 0 0 1800 

Джерела фінансування: Державний, міський бюджети. 

Ключові потенційні  
учасники проекту: 

Виконавчий комітет Волочиської міської ради, виконавці ре-
монтно-будівельних робіт. 

Інше:  

 
 
Завдання Стратегії,  
якому відповідає проект: 

2.2.1. Покращення інфраструктури водозабезпечення 
та водовідведення сільських територій 

Назва проекту: 24. Будівництво водогону в селі Петрівка 

Цілі проекту: Забезпечення потреб в якісній питній воді жителів села Пет-
рівка. Будівництво водогону. 

Територія впливу проекту: Село Петрівка 

Орієнтовна кількість  
отримувачів вигод 

Водопроводом буде користуватися приблизно 150 чоловік, 
вигоду отримає населення, яке проживає на території села. 

Стислий опис проекту: 

Населення у селі Петрівка централізованого водопостачання 
немає, користуються криницями загального користування, 
але у 2015 році вода з криниць загального користування 
почала пропадати, на території села є водонапірна башта 
(недіюча), орієнтовна протяжність вулиць села Петрівка 
3150 м. Даний проект буде впроваджено по трьох вулицях 
села Петрівка. 

Очікувані результати:  Створення 3,15 км мережі водопостачання села Петрівка. 

Ключові заходи проекту: 
 підготовка проектно-кошторисної документації; 
 закупівля матеріалів та обладнання; 
 створення 3,15 км мережі водопостачання. 

Період здійснення: 2016 – 2020 роки: 

2016 2017 2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість  
проекту, тис. грн. 0 90 80 0 0 170 

Джерела фінансування: Державний, міський бюджети. 

Ключові потенційні  
учасники проекту: 

Виконавчий комітет Волочиської міської ради, виконавці ре-
монтно-будівельних робіт. 

Інше: Проектно-кошторисної документації немає. 



Стратегічний план розвитку Волочиської громади до 2020 року 

 

 57 

 
 
Завдання Стратегії, якому 
відповідає проект: 

2.2.1.Покращення інфраструктури водозабезпечення 
та водовідведення сільських територій 

Назва проекту: 25. Будівництво водогону в селі Клинини 

Цілі проекту: Забезпечення населення якісною питною водою 

Територія впливу проекту: Село Клинини 

Орієнтовна кількість  
отримувачів вигод 546 жителів 

Стислий опис проекту: 

На сьогодні в с. Клинини відсутнє централізоване водозабе-
зпечення. У жителів села є власні криниці та у зв’язку із не-
сприятливими погодними умовами (потепління) рівень води 
значно зменшився. Використовувати дану воду у споживчих 
цілях не можливо (вода темного забарвлення, із осадом), 
лише для господарських потреб. На даний час жителі села 
не можуть самостійно вирішити дану проблему так як насе-
лення більшості старшого віку. 

Очікувані результати:  Покращення якості питної води с. Клинини. 

Ключові заходи проекту: 

 підготовка проектно-кошторисної документації; 
 буріння артезіанських скважин; 
 будівництво трубопроводу протяжністю 6,5 км (вул. 

Шкільна, Перемоги, Й.Сироти, провулок Черкещина). 

Період здійснення:  2016 – 2018роки: 

2016 2017 2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість  
проекту, тис. грн. 0 0 450,0 600,0 0 1050,0 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, кошти інвесторів, громада села. 

Ключові потенційні  
учасники проекту: Волочиська міська ОТГ, інвестори, підрядні організації. 

Інше:  

 
 
Завдання Стратегії,  
якому відповідає проект: 

2.2.2. Покращення транспортної доступності для роз-
блокування економічного або соціального розвитку сіл 

Назва проекту: 26. Капітальний ремонт дороги Маначин- Вигода 

Цілі проекту: Покращення умов життєдіяльності громади сіл Маначин, Ви-
года 

Територія впливу проекту: ОТГ, с. Маначин, с. Вигода 

Орієнтовна кількість  
отримувачів вигод 835 жителів (жителі сіл Маначин, Вигода) 

Стислий опис проекту: 

Проект передбачає капітальний ремонт дорожнього покрит-
тя ділянки дороги, яка сполучає села ОТГ Маначин та Виго-
да (напрямку Волочиськ- Вигода) довжиною 3.0 км, шляхом 
улаштування асфальтобетонного покриття. 
Існуюче щебеневе дорожнє покриття, побудоване ще у 80-х 
роках зруйноване і не відповідає сьогоднішнім навантажен-
ням та інтенсивності руху. 
Реалізація проекту створить умови для безпечного та ком-
фортного дорожнього руху, покращить стан доріг та автомо-
більне сполучення як для потреб економіки так і для досту-
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пу населення до послуг, забезпечить підвезення учнів та 
педагогічних працівників до місць навчання та у зворотному 
напрямку, відповідне належне сполучення з містом Воло-
чиськ та з населеними пунктами громади. 

Очікувані результати: 

 Забезпечено безпеку та комфорт руху, скорочення ви-
трат пального, особистого часу водіїв та пасажирів. 

 Покращиться сполучення між селами, перевезення па-
сажирів рейсовим автобусом, оперативне надання ме-
дичної допомоги. 

Ключові заходи проекту: 

 виготовлення проектно-кошторисної документації; 
 проведення експертизи проектної документації; 
 укладення договору з підрядником на виконання робіт; 
 проведення ремонтних робіт; 
 прийняття дороги в експлуатацію. 

Період здійснення:  2016 – 2020 рік: 

2016 2017 2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість  
проекту, тис. грн. 0 0 0 2500 2900 5400 

Джерела фінансування: Державний, місцевий бюджети. 

Ключові потенційні  
учасники проекту: Волочиська ОТГ, виконавці ремонтно-будівельних робіт. 

Інше:  

 
 
Завдання Стратегії,  
якому відповідає проект: 

2.2.2. Покращення транспортної доступності для роз-
блокування економічного або соціального розвитку сіл 

Назва проекту: 27. Капітальний ремонт ділянки дороги Лонки – Чухелі 

Цілі проекту: Покращення умов життєдіяльності громади, підвищення яко-
сті дорожнього покриття та безпеки дорожнього руху 

Територія впливу проекту: Волочиська міська ОТГ, село Чухелі, Лонки 

Орієнтовна кількість  
отримувачів вигод 550 жителів, які проживають на території села 

Стислий опис проекту: 

Проект передбачає капітальний ремонт дорожнього покрит-
тя ділянки дороги, яка сполучає села ОТГ Лонки та Чухелі 
(напрямку Волочиськ-Чухелі) довжиною 5,5 км, шляхом 
улаштування асфальтобетонного покриття. 
Існуюче камінне дорожнє покриття, побудоване ще в 60-х 
роках зруйноване і не відповідає сьогоднішнім навантажен-
ням та інтенсивності руху. 
Реалізація проекту створить умови для безпечного та ком-
фортного дорожнього руху , покращить стан доріг та авто-
мобільне сполучення як для потреб економіки так і для до-
ступу населення до послуг, забезпечить підвезення учнів та 
педагогічних працівників до місць навчання та у зворотному 
напрямку, відповідне належне сполучення з містом Воло-
чиськ та з населеними пунктами громади. 

Очікувані результати: 

 На ділянці дороги (яка сполучає села ОТГ Лонки та Чу-
хелі довжиною 5,5 км) буде забезпечено безпеку та 
комфорт руху, скорочення витрат пального, особистого 
часу водіїв та пасажирів. 

 Покращиться сполучення між селами, перевезення па-
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сажирів рейсовим автобусом, оперативне надання ме-
дичної допомоги. 

Ключові заходи проекту: 

 виготовлення проектно-кошторисної документації; 
 проведення експертизи проектної документації; 
 укладення договору з підрядником на виконання робіт; 
 проведення ремонтних робіт; 
 прийняття дороги в експлуатацію. 

Період здійснення:  2016 – 2020 рік: 

2016 2017 2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість  
проекту, тис. грн. 0 3400 3400 2000 1100 9900 

Джерела фінансування: Державний, місцевий бюджети. 

Ключові потенційні  
учасники проекту: 

Волочиська міська рада, виконавці ремонтно-будівельних 
робіт. 

Інше:  

 
 
Завдання Стратегії,  
якому відповідає проект: 

2.2.2. Покращення транспортної доступності для роз-
блокування економічного або соціального розвитку сіл 

Назва проекту: 28. Капітальний ремонт дороги Федірки –Ріпна 

Цілі проекту: Покращення умов життєдіяльності громади, підвищення яко-
сті дорожнього покриття та безпеки дорожнього руху 

Територія впливу проекту: Волочиська ОТГ, с. Ріпна, Сербинів, Федірки 

Орієнтовна кількість  
отримувачів вигод 

415 жителів, які проживають на території села Ріпна та 47 
жителів села Сербинів 

Стислий опис проекту: 

Проект передбачає капітальний ремонт дорожнього покрит-
тя ділянки дороги, яка сполучає села ОТГ Федірки та Ріпну 
(напрямку Волочиськ-Ріпна) довжиною 5,5 км, шляхом ула-
штування асфальтобетонного покриття. 
На території с. Ріпна діє Ріпнянська ЗОШ I-II ст., ДНЗ «Капіто-
шка», сільський клуб, фельдшерський пункт, відділення 
зв’язку, млин. До населеного пункту чотири рази на день на-
даються послуги з перевезення пасажирів рейсовим автобу-
сом, який підвозить до села працівників різних сфер: учителів, 
працівників сільського господарства, відвозить громадян до 
районного центру для їх особистих потреб (до лікарні, органів 
соціального захисту, інше), а також працівників різних сфер 
діяльності до їх місця працевлаштування у м. Волочиськ. 
Територія сіл Ріпна та Сербинів займає 1674га, в с. Ріпна 
проживає зареєстрованих 415 жителів (в селі Сербинів – 
47). У селі багато будинків використовуються як дачі. Сюди 
у весняно-осінній період приїжджає багато жителів з різних 
куточків країни для обробітку своїх земельних ділянок та 
відпочинку. 
Існуюче дорожнє покриття дороги Волочиськ – Ріпна, особ-
ливо на ділянці Федірки – Ріпна зруйноване і не відповідає 
сьогоднішнім навантаженням та інтенсивності руху, створює 
проблеми для транспорту, незручності мешканцям, які нею 
користуються. Майже всі транспортні засоби обирають для 
руху інші набагато довші маршрути (через Війтівці або Тар-
норуду), або ж їдуть польовими дорогами. Автопідприємст-
ва, що перевозять пасажирів постійно скаржаться на стан 
дороги на ділянці Федірки – Ріпна. 
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Очікувані результати: 
 Покращиться сполучення між селами Федірки та Ріпна 

(напрямку Волочиськ-Ріпна) на ділянці довжиною 5,5 
км, перевезення пасажирів рейсовим автобусом, опера-
тивне надання медичної допомоги. 

Ключові заходи проекту: 

 виготовлення проектно-кошторисної документації; 
 проведення експертизи проектної документації; 
 укладення договору з підрядником на виконання робіт; 
 проведення ремонтних робіт; 
 прийняття дороги в експлуатацію. 

Період здійснення:  Червень 2016р – червень 2020р 

2016 2017 2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість  
проекту, тис. грн. 0 3500 3400 3000 0 9900 

Джерела фінансування: Державний, місцевий бюджети. 

Ключові потенційні  
учасники проекту: 

Волочиська міська ОТГ, виконавці ремонтно-будівельних 
робіт. 

 
 
Завдання Стратегії,  
якому відповідає проект: 

2.2.2. Покращення транспортної доступності для роз-
блокування економічного або соціального розвитку сіл. 

Назва проекту: 29. Капітальний ремонт ділянки дороги Гонорівка-
Клинини-Рябіївка 

Цілі проекту: Покращення умов життєдіяльності громади, підвищення яко-
сті дорожнього покриття та безпеки дорожнього руху. 

Територія впливу проекту: Села Клинини, Рябіївка, Гонорівка 

Орієнтовна кількість  
отримувачів вигод 922 жителів 

Стислий опис проекту: 

Проект передбачає капітальний ремонт дорожнього покрит-
тя ділянки дороги, яка сполучає села ОТГ Гонорівка та Кли-
нини, довжиною 3,0 км, Гонорівка та Рябіївка, довжиною 1,0 
км (напрямку Волочиськ-Клинини-Рябіївка), шляхом улаш-
тування асфальтобетонного покриття. 
В Клининській загальноосвітній школі I-III ступенів навча-
ється 92 дитини, щодня до цієї школи підвозяться діти та 
педагогічні працівники. Крім того, майже щодня до школи з 
різних питань навчання та виховання учнів добираються 
транспортом батьки дітей з цих населених пунктів. На тери-
торії села працює дитячий садочок, в якому виховується 24 
дитини із сіл Клинини, Рябіївка та Гонорівка. Фельдшерсь-
кий пункт у цьому селі також відвідують громадяни з навко-
лишніх сіл. 
Існуюче щебеневе дорожнє покриття, побудоване у 70-х 
роках зруйноване і не відповідає сьогоднішнім навантажен-
ням та інтенсивності руху, створює проблеми для транспор-
ту, певні незручності мешканцям сіл, які ним користуються.  

Очікувані результати: 

 Реалізація вказаного проекту дасть можливість покра-
щити сполучення між селами, оперативне надання ме-
дичної допомоги, підвезення учнів та педагогічних пра-
цівників до навчального закладу в с. Клинини, переве-
зення пасажирів рейсовим автобусом. 

Ключові заходи проекту:  виготовлення проектно-кошторисної документації; 
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 проведення експертизи проектної документації; 
 укладення договору з підрядником на виконання робіт; 
 проведення ремонтних робіт; 
 прийняття дороги в експлуатацію. 

Період здійснення:  2016 – 2018роки: 

2016 2017 2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість  
проекту, тис. грн. 0 0 1800 2400 3000 7200 

Джерела фінансування: Державний, місцевий бюджети. 

Ключові потенційні  
учасники проекту: 

Волочиська міська ОТГ, виконавці ремонтно-будівельних 
робіт. 

Інше:  

 
 
Завдання Стратегії,  
якому відповідає проект: 

2.2.2. Покращення транспортної доступності для роз-
блокування економічного або соціального розвитку сіл 

Назва проекту: 30. Капітальний ремонт дороги між населеними пунк-
тами Авратин, Щаснівка 

Цілі проекту: Підвищення якості дорожнього покриття та безпеки дорож-
нього руху 

Територія впливу проекту: Волочиська ОТГ, села Авратин, Щаснівка 

Орієнтовна кількість  
отримувачів вигод 300 жителів, які проживають на території сіл 

Стислий опис проекту: 

При капітальному ремонті доріг буде покращено сполучення 
сіл та надання послуг щодо перевезення пасажирів рейсо-
вого автобуса, шкільного автобуса та надання швидкої ме-
дичної допомоги, службі надзвичайної ситуації. 

Очікувані результати: 

 Відремонтовано ділянку дороги протяжністю 5,5 км. 
 Реалізація вказаного проекту дасть можливість покра-

щити сполучення між селами, у т.ч. перевезення паса-
жирів рейсовим автобусом, оперативне надання медич-
ної допомоги. 

Ключові заходи проекту: 

 виготовлення проектно-кошторисної документації на 
капітальний ремонт дороги; 

 проведення капітального ремонту дороги протяжністю 
5,5 км. 

Період здійснення:  Червень 2016 р. – червень 2020 р. 

2016 2017 2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість  
проекту, тис. грн. 0 1200 1200 1500 6000 9900 

Джерела фінансування: Державний, міський бюджети. 

Ключові потенційні  
учасники проекту: 

Виконавчий комітет Волочиської міської ради, виконавці 
ремонтно-будівельних робіт. 

Інше:  
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Завдання Стратегії,  
якому відповідає проект: 

2.2.3.Покращення управління твердими побутовими 
відходами 

Назва проекту: 31. Забезпечення збору та переробки твердих побуто-
вих відходів 

Цілі проекту: 
 Забезпечення збору, належного складування утилізації 

сміття. 
 Покращення екологічної інфраструктури. 

Територія впливу проекту: Волочиська міська рада 

Орієнтовна кількість  
отримувачів вигод 33115 осіб 

Стислий опис проекту: 

Облаштування сміттєзвалищ, запровадження сортування 
сміття. 
Місце видалення твердих побутових відходів розташоване 
на відстані 12 км від м. Волочиська. Місця видалення ТПВ в 
с. Рябіївка, с. Яхнівці, с. Федірки, с. Маначин. 

Очікувані результати: 
 Зменшено екологічне навантаження на навколишнє се-

редовище. 
 Забезпечено збір твердих побутових відходів. 

Ключові заходи проекту: 

 закупівля шести одиниць сміттєвозів на загальну суму 7 
032 960 тис. грн; 

 закупівля 552 металевих євро-контейнерів для розділь-
ного збору твердих побутових відходів, місткістю 1,1 м 
3 на загальну суму 3 753 600 тис. грн.; 

 будівництво 91 майданчика для розміщення контейне-
рів для збору твердих побутових відходів на наступних 
вулицях та провулках: 

 закупівля 1450 пластикових євро-контейнерів для роз-
дільного збору твердих побутових відходів, місткістю 
0,12 м 3 1 326 750 тис. грн; 

 встановлення 275 вуличних урн на загальну суму 
178,750 тис. грн. 

Період здійснення:  2016 – 2020 роки: 

2016 2017 2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість  
проекту, тис. грн. 2000 2500 2500 2600 2700 12300 

Джерела фінансування: Державний бюджет, міський бюджет. 

Ключові потенційні  
учасники проекту: Волочиська ОТГ, ВКП «ЖЕК». 

Інше: Прийнято Програму поводження з ТПВ на період 2016-2020 рр. 

Технічні завдання на проекти місцевого розвитку операційної цілі 2.3. 
Підвищення якості життя у сільських територіях 

Завдання Стратегії,  
якому відповідає проект: 

2.3.1. Підвищення якості послуг мережі освітніх  
закладів 

Назва проекту: 32. Придбання шкільних автобусів 

Цілі проекту: 
Забезпечення підвезення учнів та педагогічних працівників 
із оптимізованих шкіл в опорні заклади, покращення якості 
освіти 
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Територія впливу проекту: 
Села Авратин, Лонки, Вочківці, Ожигівці, Мислова, Ріпна, 
Лозова, Федірки, Яхнівці, Курилівка, Чухелі, Копачівка, Та-
рноруда 

Орієнтовна кількість  
отримувачів вигод 

За період реалізації Стратегії (з 2016 по 2020 р.р.) буде мо-
жливість надавати послуги з підвезення та якісної освіти 
450 учням щоденно 

Стислий опис проекту: 

З метою надання учням якісних освітніх послуг планується 
створення опорних шкіл, та відповідно – оптимізація мало-
комплектних. Для підвезення учнів до опорних шкіл необ-
хідно придбати шкільні автобуси 

Очікувані результати: 

 Поповнення та оновлення існуючого автопарку шкіль-
них автобусів. 

 Покращення якості надання послуг з перевезення. 
 Покращення якості освіти. 
 Реалізація даного проекту дасть можливість забезпечи-

ти повноцінне виконання Законів України «Про освіту», 
«Про загальну середню освіту» та, відповідно надання 
учням громади якісних освітніх послуг. 

Ключові заходи проекту: 
 визначення опорних шкіл та малокомплектних; 
 придбання 10 шкільних автобусів; 
 оптимізація шкіл. 

Період здійснення:  2016 – 2020 роки: 

2016 2017 2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість  
проекту, тис. грн. 3000 4000 4000 4000 4000 19000 

Джерела фінансування: Державний, міський бюджети. 

Ключові потенційні  
учасники проекту: Відділ освіти, молоді та спорту Волочиської міської ради. 

Інше:  

 
 
Завдання Стратегії,  
якому відповідає проект: 

2.3.1 Підвищення якості послуг мережі освітніх  
закладів  

Назва проекту: 33. Капітальний ремонт даху Маначинської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів 

Цілі проекту: Перекриття даху з утепленням Маначинської ЗОШ І-ІІІ сту-
пенів по вул. Шкільна, 14 с. Маначин 

Територія впливу проекту: с. Маначин, с. Гарнишівка,. С.Іванівці, с . Вигода  

Орієнтовна кількість  
отримувачів вигод В Маначинській ЗОШ І-ІІІ ступенів навчається 103 учні 

Стислий опис проекту: 

Школу відвідують діти з 4 населених пунктів: с. Маначин, с. 
Гарнишівка,. с. Іванівці, с . Вигода. На 2016- 2017 навчаль-
ний рік в 1 клас прийде 13 учнів. На 2017-2018 навчальний 
рік 15 дітей, на 2018-2019 навчальний рік 17 дітей. Мана-
чинська ЗОШ І-ІІІ ступенів потребує заміну даху з утеплен-
ням. На даний час дах протікає, в зв’язку із його пошко-
дженням під час стихії. 

Очікувані результати: 

Реалізація вказаного проекту дасть можливість повноцінно 
забезпечити надання умов навчання та перебування учнів в 
школі, а також створить умови для енергозбереження та 
захистить від руйнування приміщення. 
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Ключові заходи проекту: 
 підготовка проектно-кошторисної документації на капі-

тальний ремонт даху; 
 проведення капітального ремонту даху. 

Період здійснення:  2016 – 2020 роки: 

2016 2017 2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість  
проекту, тис. грн. 850 0 0 0 0 850 

Джерела фінансування: Державний, міський бюджети 

Ключові потенційні  
учасники проекту: 

Виконавчий комітет Волочиської міської ради, виконавці 
ремонтних робіт 

Інше:  

 
 
Завдання Стратегії,  
якому відповідає проект: 

2.3.1. Підвищення якості послуг мережі освітніх  
закладів 

Назва проекту: 34. Створення навчально-виховного закладу «Школа 
– дитячий садочок» 

Цілі проекту: Покращення якості освіти 

Територія впливу проекту: село Лонки, К. Слобідка 

Орієнтовна кількість  
отримувачів вигод: с. К.Слобідка (63 ос.), с. Лонки (486 ос.) 

Стислий опис проекту: 

У сільській місцевості громади гостро стоїть питання наявно-
сті дітей дошкільного та шкільного віку, молоді. 
Наповненість садочку в с. Клинини низька – 19 дітей, школи 
– 30 дітей, тому постає питання про закриття загальноосвіт-
ньої школи. 
Для вирішення даної проблеми альтернативою є створення 
навчально-виховного закладу «Школа-дитячий садочок». 
Тобто, на базі діючої школи, яка знаходиться в належному 
стані (харчоблок, спортивний зал, бібліотека) та має вільні 
класи, а також спальне приміщення можна розмістити дитя-
чий садочок (поділ на два крила). 
Цей проект надасть перевагу в ефективності освітнього 
процесу. Забезпечить економію коштів бюджету громади 
щодо утримання будівлі, плати за комунальні послуги. За-
безпечить швидкість адаптації першокласників до шкільних 
умов, тісну співпрацю колективів дошкільного закладу та 
школи, єдність вимог і підходів педагогічного колективу, 
спільні заходи. Діти старших груп зможуть відвідати урочис-
ті святкування, бачити на власні очі шкільні будні. 
Новий навчально-виховний заклад буде поєднувати і дошкі-
льний навчальний заклад, і початкову школу. 

Очікувані результати:  Покращиться якість навчання та виховання. 
 Відбудеться економія енергоносіїв. 

Ключові заходи проекту:  проведення ремонтних робіт; 
 проведення благоустрою. 

Період здійснення: 2016-2020 роки: 

2016 2017 2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн.: 

0 200 150 0 0 350 
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Джерела фінансування: Місцевий бюджет, позабюджетні кошти. 

Ключові потенційні  
учасники проекту: Волочиська міська ОТГ, благодійні організації. 

Інше:  

 
 
Завдання Стратегії,  
якому відповідає проект: 

2.3.2. Підвищення якості послуг закладів охорони 
здоров’я  

Назва проекту: 35. Перепланування та капітальний ремонт амбулато-
рії сімейної медицини, її ресурсне забезпечення.  

Цілі проекту: Покращення якості надання первинної медичної допомоги 
жителям мікрорайону Волочиськ-1 

Територія впливу проекту: Мікрорайон Волочиськ-1 

Орієнтовна кількість  
отримувачів вигод 1,3 тис. населення 

Стислий опис проекту: 

Основним завданням лікарської амбулаторії загальної прак-
тики сімейної медицини є проведення обстеження всіх кате-
горій населення, які проживають у мікрорайоні Волочиськ-1, 
після проходження якого призначають основні лікувально-
оздоровчі заходи, індивідуальні програми профілактики за-
хворювань, здійснюють моніторинг стану здоров’я кожного 
прикріпленого, у разі необхідності направляють хворих для 
надання допомоги на вторинний рівень. 
Ефективне виконання цих завдань неможливе без створен-
ня належних санітарно-гігієнічних умов та оснащення за-
кладу необхідним медичним обладнанням. 

Очікувані результати: 

 Забезпечення амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини необхідним медичним обладнанням. 

 Створення належних умов для праці лікаря і обслуго-
вуючого персоналу та відповідних умов для лікування 
жителів мікрорайону. 

Ключові заходи проекту: 

 забезпечення водопостачання; 
 забезпечення водовідведення; 
 побудова та облаштування санвузла; 
 здійснення реконструкції, перепланування та капіталь-

ного ремонту амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини в мікрорайоні Волочиськ-1; 

 матеріальне забезпечення лікувального закладу. 

Період здійснення:  2016 – 2020 роки: 

2016 2017 2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість  
проекту, тис. грн. 800 800 200 200 0 2000 

Джерела фінансування: Державний, обласний та міський бюджет м. Волочиська, 
кошти проектів МТД. 

Ключові потенційні  
учасники проекту 

 Відділ соціального захисту населення Волочиської місь-
кої ради. 

 Виконавчий комітет Волочиської міської ради. 
 Благодійні організації. 

Інше:  
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Завдання Стратегії,  
якому відповідає проект: 

2.3.3.Розширення можливостей для забезпечення 
культурних потреб та здорового способу життя 

Назва проекту: 36. Реконструкція підвального приміщення сільського 
будинку культури с. Федірки під спортивний зал 

Цілі проекту: Забезпечення культурних потреб та здорового способу жит-
тя на селі 

Територія впливу проекту: с. Федірки 

Орієнтовна кількість  
отримувачів вигод Близько 200 осіб 

Стислий опис проекту: 

В школі відсутній спортивний зал, через що уроки фізкультури 
та спорту в холодну пору року стають не можливими. Сільська 
молодь та школярі на відміну від їх ровесників з міста не ма-
ють змоги відвідувати різні спортивні гуртки в позашкільний 
час тому, що їх на селі немає. Єдиним місцем, де молодь села 
може займатися спортом в шкільний та позашкільний час, мо-
же стати спортивний зал. 
Наявність спортивного залу, а отже і різних спортивних гуртків 
та секцій, допоможе в боротьбі з дитячою бездоглядністю, що 
особливо є актуальним для села. Для залучення дітей до за-
нять фізичною культурою і спортом, популяризація здорового 
способу життя необхідна реконструкція підвального примі-
щення сільського будинку культури с. Федірки і відкриття 
спортивного залу першочергове завдання на цьому шляху. 

Очікувані результати: Відкриття спортивного залу в підвальному приміщенні сіль-
ського будинку культури с. Федірки. 

Ключові заходи проекту: Проведення освітлення та поточного ремонту приміщення. 
Придбання спортивного знаряддя. 

Період здійснення:  2016 – 2020 роки: 

2016 2017 2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість  
проекту, тис. грн. 50 50 0 0 0 100 

Джерела фінансування: Міський бюджет, спонсорські внески мешканців. 

Ключові потенційні  
учасники проекту: 

Виконавчий комітет Волочиської міської ради, виконавці 
ремонтно-будівельних робіт. 

Інше: Відсутня проектно-кошторисна документація. 

 
 
Завдання Стратегії,  
якому відповідає проект: 

2.3.3. Розширення можливостей для забезпечення 
культурних потреб та здорового способу життя. 

Назва проекту: 37. Відкриття Центру дитячого дозвілля при Волочи-
ському центрі культури і дозвілля «Гармонія» 

Цілі проекту: Забезпечення змістовного дозвілля, фізичного та інтелекту-
ального розвитку дітей. 

Територія впливу проекту: м. Волочиськ 

Орієнтовна кількість  
отримувачів вигод 

12 тис. дітей дошкільного та шкільного віку Волочиської ОТГ 
щорічно 

Стислий опис проекту: 

Відсутність комплексу дозвілля дітей на території міста. За-
провадження проекту дозволить покращити умови відпочи-
нку дітей. Надходження спеціальних коштів забезпечить 
якість культурного обслуговування відвідувачів установи. 

Очікувані результати: Створено Центр дитячого дозвілля при ЦКД «Гармонія». За-



Стратегічний план розвитку Волочиської громади до 2020 року 

 

 67 

безпечено можливість реалізації дитячих талантів, гармоній-
ний фізичний та духовний розвиток. 

Ключові заходи проекту: 
Ремонт визначеного приміщення у фойє установи. Монтаж сцені-
чного майданчика. Закупівля та встановлення дитячих тренаже-
рів, атракціонів, комп’ютерної та звукопідсилювальної апаратури. 

Період здійснення:  2016 – 2020 роки: 

2016 2017 2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість  
проекту, тис. грн. 65 30 0 0 0 95 

Джерела фінансування: Міський бюджет, кошти спонсорів. 

Ключові потенційні  
учасники проекту: Виконавчий комітет Волочиської міської ради. 

Інше:  

 
 
Завдання Стратегії,  
якому відповідає проект: 

2.3.3. Розширення можливостей для забезпечення 
культурних потреб та здорового способу життя. 

Назва проекту: 38. Встановлення опалення в сільських закладах 
культури 

Цілі проекту: 
Покращення культурного обслуговування сільського насе-
лення громади, творчої роботи закладів культури у період 
опалювального сезону. 

Територія впливу проекту: Волочиська міська об’єднана територіальна громада. 

Орієнтовна кількість  
отримувачів вигод 13 тис. жителів сільської місцевості 

Стислий опис проекту: 

Переважна більшість сільських закладів культури опалюється 
електрообігрівачами та пічним опаленням, що є недостатнім, 
враховуючи площі будівель. Запровадження опалення шляхом 
встановлення теплових завіс є енергоефективним і забезпе-
чить комфортні умови перебування відвідувачів закладів, за-
няття мистецьких колективів та клубів за інтересами. 

Очікувані результати: 
 Створено ефективну систему опалення приміщень сільських 

закладів культури. Покращено якість культурного обслуго-
вування населення та збільшено кількість відвідувачів. 

Ключові заходи проекту: 

Реконструкція електричних мереж сільських закладів куль-
тури. Закупівля та встановлення теплових завіс та лічиль-
ників нічного тарифу в закладах культури ОТГ, а саме: 
 2016 рік – м. Волочиськ-1, с. Авратин, с. Поляни, с. Га-

рнишівка, с. Зайчики, с. Федірки, с. Щаснівка; 
 2017 рік – с. Вочківці, с. Копачівка, с. Курилівка, с. 

Маначин, с. Рябіїка, с. Лонки, с. Яхнівці, с. Чухелі; 
 2018 рік – с. Клинини, с. Канівка, с. Ріпна, с. Постолів-

ка, с. Ожигівці, Тарноруда, с. Левківці. 

Період здійснення:  2016 – 2020 роки: 

2016 2017 2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість  
проекту, тис. грн. 220 250 220 0 0 690 

Джерела фінансування: Міський бюджет, кошти спонсорів. 

Ключові потенційні  
учасники проекту: Виконавчий комітет Волочиської міської ради. 

Інше:  
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Завдання Стратегії,  
якому відповідає проект: 

2.3.4. Підвищення поінформованості  
та самоорганізації сільського населення 

Назва проекту: 39. Створення інтернет-центру 

Цілі проекту: 
Покращення умов для дозвілля молоді, вільний доступ до 
інформації, ефективне використання вільного часу для під-
ростаючого покоління та жителів сіл. 

Територія впливу проекту: 
Село Клинини, Рябіївка, Курилівка, Яхнівці, Лонки, Користо-
ва, Зайчики, Поляни, Тарнаруда, Ожигівці, Гарнишівка, Ма-
начин, Копачівка, Лозова, Авратин, Щаснівка, Вочківці. 

Орієнтовна кількість  
отримувачів вигод 6000 жителів сіл 

Стислий опис проекту: 

У наш час молодь потребує новітніх технологій та інновацій у 
сфері інформатизації. Через складнощі пов’язані з дозвіллям 
існує проблема відтоку молоді з сіл. На сьогодні на території 
сіл Клинини, Рябіївка, Курилівка, Яхнівці, Лонки, Користова, 
Зайчики, Поляни, Тарнаруда, Ожигівці, Гарнишівка, Маначин, 
Копачівка, Лозова, Авратин, Щаснівка, Вочківці практично 
відсутній доступ молоді до вільного користування інтернетом. 
За браком коштів не кожен може дозволити собі придбати 
комп’ютерну техніку та її налаштування інтернет-зв’язку. В 
селах працюють сільські бібліотеки, на базі яких силами прое-
кту планується створити безкоштовні для молоді інтернет-
центри. Інтернет – центр бібліотеки створить можливості у 
пошуку інформації для різних соціальних верств населення. 

Очікувані результати: 

 Створено центри доступу відвідувачів бібліотек до ме-
режі інтернет – в селах Клинини, Рябіївка, Курилівка, 
Яхнівці, Лонки, Користова, Зайчики, Поляни, Тарнару-
да, Ожигівці, Гарнишівка, Маначин, Копачівка, Лозова, 
Авратин, Щаснівка, Вочківці. 

Ключові заходи проекту: 

 придбання комп’ютерного обладнання та техніки; 
 проведення безпровідникового інтернету; 
 здійснення ремонту у відведеному приміщені; 
 оснащення сучасними засобами передачі інформації. 

Період здійснення:  2016 – 2020 роки: 

2016 2017 2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість  
проекту, тис. грн. 0 300 210 0 0 510 

Джерела фінансування: Міський бюджет, спонсорські внески мешканців. 

Ключові потенційні  
учасники проекту: Виконавчий комітет Волочиської міської ради. 

Інше:  
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