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І. Вступ: передумови створення Стратегії, методологія, учасники 

 

   Стратегія Тетіївської об’єднаної територальної громади (далі Стратегія) – 

це системний шлях до управління змінами й досягнення консенсусу в громаді, а 

також створення спільного бачення економічного майбутнього розвитку громади, 

творчий процес визначення проблем та погодження реалістичних цілей, завдань 

та проектів, здійснення яких вирішить ці проблеми. 

 Стратегічне планування є також потужним інструментом об’єднання лідерів 

бізнесу та місцевої влади для створення публічно-приватних партнерств, що має 

позитивний вплив на місцевий діловий клімат та конкурентне становище 

громади, а також на вирішення інших питань, пов’язаних з рівнем життя всіх 

громадян. 

         Розроблялася Стратегія у відповідності із вимогами чинного законодавства, 

зокрема, Указу Президента України від 12.01.2015 № 05/2015 «Про стратегію 

сталого розвитку «Україна-2020», законів України «Про державне прогнозування та 

розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про 

державну регіональну політику», постанов Кабінету Міністрів України від 

06.08.2014 № 385 «Про затвердження державної стратегії регіонального розвитку 

України на період до 2020 року», від 11.11.2015 № 932 «Про затвердження Порядку 

розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також 

проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених 

регіональних стратегій і планів заходів», «Методичних рекомендацій щодо 

формування і реалізації прогнозних та програмних документів соціально- 

економічного розвитку об'єднаної територіальної громади», затверджених наказом 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України 30 березня 2016 року № 75, рішення Київської обласної ради 

від 04.12.2014 № 856-44-VI «Про Стратегію розвитку Київської області на період до 

2020 року». При розробці використовувалася також методологія, запропонована 

Проектом Європейського Союзу «Підтримка політики регіонального розвитку в 

Україні». Стратегія готувалася опираючись на відповідність 17 глобальним цілям 

сталого розвитку ООН.  

Відповідно до зазначених документів, Стратегія Тетіївської міської ОТГ 

розроблена на період до 2023 року. При створенні планувального документу 

використовувався інтегрований підхід, який передбачає поєднання секторальної, 

просторової та управлінської складових. 

 Стратегія Тетіївської міської ОТГ визначає стратегічне бачення її розвитку, 

стратегічні та операційні цілі, індикатори (показники) їх досягнення, завдання для 

її сталого економічного і соціального розвитку. Вона ґрунтується на результатах 

SWOT-аналізу, проведеного робочою групою, та враховує залежності, виявлені 

під час складання SWOT-матриці. 

 Основні принципи розробки Стратегії: 

 - об'єктивність: використана інформація органів державної статистики, 
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інших центральних і місцевих органів виконавчої влади та реальні індикатори, 

яких реально можна досягти, виміряти і оцінити;  

- обґрунтованість та доцільність: розроблена на основі чітко визначених 

цілей розвитку, завдань та проектів, що сприяють їх досягненню;  

- відкритість та прозорість: всі мешканці громади та підприємці мали 

можливість безперешкодного доступу до засідань робочої групи на всіх етапах 

стратегування. Крім того, було проведено опитування шляхом анкетування цих 

шести категорій та його результати враховані при визначенні стратегічних та 

операційних цілей;  

- ефективність: визначення механізму досягнення цілей, виконання завдань, 

реалізації проектних ідей у встановлені терміни;  

- сталого розвитку: – забезпечення розвитку громади для задоволення 

потреб нинішнього покоління з урахуванням інтересів майбутніх поколінь.  

Стратегія передбачає створення комфортних умов проживання, формування 

безпечного простору для життя та ведення бізнесу, стимулювання громадянської 

та підприємницької активності, модернізацію інфраструктури, створення нових 

робочих місць. 

У процесі стратегічного планування дуже важливим є етап організаційного 

забезпечення. Саме від нього залежить адекватність та якість самого процесу. На 

цьому етапі формується центральний орган стратегічного планування - Робоча 

група, якій громада делегує право та наділяє відповідальністю за формулювання й 

прийняття стратегічних рішень щодо її майбутнього. Робоча група є легітимним 

робочим органом, діяльність якого поширюється на весь період планування. 

З метою підготовки Стратегічного плану розвитку Тетіївської міської ОТГ, 

керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Розпорядженням Тетіївського міського голови від 15 лютого 2018 р. № 10, було 

створено Робочу групу з підготовки Стратегічного плану розвитку Тетіївської 

міської об’єднаної територіальної громади до 2023 року, як консультативно-

дорадчий орган при Виконавчому комітеті Тетіївської міської ради. 

Робоча група формувалася з представників виконкому, громадських, організацій, 

бізнесових кіл, ЗМІ, депутатів та спеціалістів міської ради, небайдужих жителів 

міста, фахівців з питань планування розвитку міста (в т.ч. представників 

навчальних та наукових закладів та установ), спеціалістів з питань освіти, 

медицини, культури, спорту та житлово–комунального господарства, тощо. До 

складу робочої групи входять робочі підгрупи, комісії, фокусні групи. Умови їх 

діяльності визначаються окремо. Робоча група працює постійно задля 

розвитку Тетіївської міської ОТГ, на засадах повної добровільності, 

самовідданості та безкорисливості. 
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Таблиця 1. Склад Робочої групи з підготовки стратегічного плану  

розвитку Тетіївської міської об’єднаної 

територіальної громади до 2023 року 

 

№ 

з/п 
Прізвище, Ім’я, по-Батькові            Посада  

 
1 

 
Майструк Руслан Володимирович 

 Голова Робочої групи, Тетіївський 

міський голова 

 

2 
 
Коцеруба Олена Олександрівна 

 Заступник Голови Робочої групи, 

заступник міського голови з питань 

економічного розвитку 

 

3 
Фармагей Володимир 

Володимирович 

 Секретар Робочої групи, 
в.о. старости сіл Дібрівка, Дубина 

   Члени робочої групи 

4 Мащенко Ігор Васильович 
Перший заступник міського голови  

 

5 
 

Подашевська Тетяна Леонтіївна 
Заступник міського голови з 

гуманітарних питань 

6 Денисюк Сергій Михайлович 
Секретар Тетіївської міської ради 

7 Погоріла Ірина Володимирівна 
Керуючий справами (секретар) 
виконавчого комітету Тетіївської 
міської ради 

8 Коробко Тетяна Іванівна 
Начальник управління відділу освіти 
виконавчого комітету Тетіївської 
міської ради  

9 Дідковська Аліна Василівна 
Начальник відділу культури, релігії, 
молоді та спорту виконавчого комітету 
Тетіївської міської ради 

 

10 
 

Дубін Алла Олексіївна 
Начальник відділу електронного 
урядування та зв’язків з громадськістю 
виконавчого комітету Тетіївської 
міської ради  

11 Фармагей Оксана Сергіївна 
Начальник відділу стратегічного 
планування та аналітики виконавчого 
комітету Тетіївської міської ради 

12 Уманець Тамара Григорівна 
Начальник відділу міжнародного 
співробітництва та проектно-
інвестиційної діяльності виконавчого 
комітету Тетіївської міської ради 

13 Дем’янчук Петро Володимирович 

 

 

 Начальник відділу житлово-

 комунального господарства,   

транспорту та благоустрою виконавчого 

комітету Тетіївської міської ради 
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14 Литвин Сергій Петрович 
Начальник відділу земельних відносин 
та охорони навколишнього середовища 
виконавчого комітету Тетіївської 
міської ради 

15 Поліщук Ганна Михайлівна  Начальник відділу державного 

архітектурно-будівельного контролю 

виконавчого комітету Тетіївської 

міської ради 

16 Складена Наталія Михайлівна 
В.о. начальника юридичного відділу 
виконавчого комітету Тетіївської 
міської ради 

17 Поліщук Ігор Петрович 
Директор КП «Благоустрій» 

18 Ворона Ігор Васильович 
Директор КП «Житлокомунсервіс» 

19 Оржехівський Ярослав Вікторович 
Директор ВУ ВКГ «Тетіївводоканал» 

20 Новіцька Олеся Олександрівна 
Директор КП «Молодіжний центр 
«Креатив» 

21 Думанський Василь Павлович 
Директор КП «Тетіївський центр 
первинної медико-санітарної допомоги» 
 

22 Охримович Володимир Мар’янович 
В.о. старости села Бурківці 

23 Пущик Олександр Іванович 
В.о. старости сіл Горошків, Ріденьке  

24 Франчук Володимир Тарасович 
В.о. старости села Голодьки 

25 Горошко Наталія Іванівна 
В.о. старости сіл Дзвеняче, Тарасівка 

26 Руденко Володимир Йосипович 
В.о. сіл Михайлівка, Перше травня 

27 Файдюк Василь Володимирович 
В.о. старости села Ненадиха 

28 Щербюк Валентина Павлівна  
В.о. старости села Росішки 

29 Сидорчук Юрій Іванович 
В.о. старости села Стадниця 

30 Коваль Олег Іванович 
В.о. старости села Степове 

31 Грабовенко Василь Сергійович 
В.о. старости села Скибинці 

32 Іщенко Сергій Григорович 
В.о. старости села Тайниця 

33 Рудюк Петро Миколайович 
В.о. старости сіл Черепин, Черепинка, 
Григорівка 

34 Демцюра Юрій Васильович 
Депутат Тетіївської міської ради 
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35 Троянська Наталія Іванівна 
Депутат Тетіївської міської ради 

36 Михалевич Іван Йосипович 
Депутат Тетіївської міської ради 

37 Миколюк Іван Іванович 
Депутат Тетіївської міської ради 

38 Ющишин Павло Броніславович 
Депутат Тетіївської міської ради 

39 Вішталюк Михайло В’ячеславович 
Депутат Тетіївської міської ради 

40 Поляруш Сергій Сергійович 
Голова громадської ради при Тетіївській 
РДА 

41 Ільїна Тетяна Іванівна 
Радник Тетіївського міського голови, 
журналіст 

42 Метулинська Наталія Іванівна 
Представник газети «Тетіївська земля» 
та ТРК «Грант» 

43 Баклаєнко Дмитро Іванович 
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ПО 
БОРОТЬБІ З КОРУПЦІЄЮ ТА 
НЕЗАКОННОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ"  

44 Бондаренко Григорій Іванович 
Представник Тетіївської районної ГО 
«Сільський актив» 

45 Коцеруба Олександр Миколайович 
Громадська організація «Єдина громада 
-єдина мета» 

46 Гуменюк Лариса Леонідівна 
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
"РОДИЧІВ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 
ТА УЧАСНИКІВ АТО "НІХТО КРІМ 
НАС"" 

47 Майструк Галина Леонідівна 
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
"БДЖОЛЯРІВ "НЕКТАР"" 

48 Гріпак Анатолій Леонідович  
ГРОМАДСЬКА СПІЛКА "РИБОЛОВІВ 
ТЕТІЇВЩИНИ" 

49 Поліщук Петро Іванович 
Громадська Організація Спортивний 
Клуб "Черепин" 

50 Любаренко Олексій Андрійович 
Представник Київського обласного 
осередку федерації біатлону України 

51  
 
Красилівський Віталій Михайлович 

Громадська організація 
"МІЖРЕГІОНАЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ 
ФУЛ - КОНТАКТ КАРАТЕ" 

52 Бишовий Валентин Нінелович 
Громадська організація Футбольний 
клуб "Тетій" 

53 Голодний Євгеній В’ячеславович 
Благодійна організація «Ініціативна 
Молодь Тетіївщини» 

54 Мащенко Оксана Володимирівна 
Благодійна організація «Благодійний 
фонд Руслан Голуба» 

55 Колос Оксана Костянтинівна 
Громадська організація "Молодь 
Тетіївщини" 

56 Майструк Петро Григорович 
Представник Тетіївської районної ГО 
дитячо-юнацька спортивна організація 
«Колосок» 
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57 Мукомел Юлія 
Голова Молодіжної ради при  
Тетіївській міській раді 

58 Артеменко Богдана 
Заступник голови молодіжної ради: 
з питань молодіжної політики 
молодшого віку (з 14 до 18 років)  
 

59 Моргун Софія 
Заступник голови молодіжної ради: 
з питань молодіжної політики старшого 
віку (з 18 до 35 років)  
 

60 Гриша Валерій  
Модератор групи «Тетіїв Сьогодні», 
журналіст, оператор, радник  
молодіжної ради з питань інформації та 
зв’язку 

61 Мельник Юрій Васильович 
 
Меценат, підприємець 

62 Голуб Руслан Тарасович 
 
Меценат, підприємець 

63 Шумко Анатолій Костянтинович 
 
Підприємець 

64 Марисик Петро Олексійович 
 
Підприємець 

65 Затишний Олександр Петрович 
 
Підприємець 

66 Гончарук Федір Філімонович 
 
Підприємець 

67 Паламарчук Андрій Григорович 
 
Підприємець 

68 Оберемок Олександр Іванович 
 
Підприємець 

69 Наконечний Сергій Дмитрович 
 
Підприємець 

70 Балагура Богдан Олегович 
 
Підприємець 

71 Строянівський Святослав Віталійович 
 
Підприємець 

72 Мамітько Роман Володимирович 
 
Підприємець 

73 Гук Володимир Анатолійович 
 
Підприємець 

74 Костенко Віталій Анатолійович 
 
Підприємець 

75 Гібелінда Руслан Володимирович 
Тетіївський районний військовий 
комісар 

          

          Розробка Стратегії розпочалася із засідання робочої групи 27 лютого 2018 

року, на якому було проведено ознайомлення з персональним складом робочої 

групи та методологією розробки Стратегії, обговорення плану заходів та строки 
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написання Стратегії, обговорення організації процесу збору даних та проведення 

соціально-економічного аналізу, підведення підсумків. 

 

        Протягом березня-квітня було проведено анкетування мешканців громади та 

бізнесу, зібрано та проаналізовано інформацію про стан та динаміку соціально-

економічного розвитку громади. 

 

       На розширеному засіданні робочої групи яке відбулося 26 квітня 2018 року 

проведено презентацію стратегії держави та області, презентовано та затверджено 

паспорт громади та обговорення результатів стратегічного аналізу громади. 

Проведення результатів опитування жителів Тетіївської ОТГ та представників 

бізнесу, формулювання та обговорення прогнозів та можливих сценаріїв розвитку 

громади, формулювання стратегічного бачення та підведення підсумків. 

 

        На наступному засіданні робочої групи 12 липня 2018 року було проведено 

презентацію SWOT-матриці, порівняльних переваг, викликів та ризиків, а також 

презентацію проекту структури стратегічних, операційних цілей та завдань 

Стратегії.   

       На четвертому засіданні робочої групи  10 серпня 2018 року представлено 

технічні завдання та проекти розвитку для реалізації Стратегії та моніторингу 

Стратегії. 

 

Підготовлений проект Стратегії був розміщений на офіційному сайті Тетіївської 

міської ради, на сторінці у соціальних мережах з метою отримання зауважень та 

пропозицій.  

 

       Доопрацьований проект із врахуванням пропозицій, що надійшли до робочої 

групи, винесений на затвердження сесії Тетіївської міської ради 21 грудня 2018 

року. 
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ІІ. Аналіз розвитку громади 
1. Соціально-економічний аналіз 

 

Коротка характеристика громади 

Тетіївська міська об’єднана територіальна громада утворена 14 вересня 2017 

року в результаті адміністративно-територіальної реформи (розпорядження 

голови КОДА № 490), до якої увійшли Тетіївська міська рада та 13 сільських – 

Бурківецька, Голодьківська, Горошківська, Дзвеняцька, Дібрівська, 

Михайлівська, Ненадихівська, Росішківська, Скибинецька, Стадницька, 

Степівська, Тайницька, Черепинська. Перші вибори відбулися 24 грудня 2017 

року. 

      Тетіївська міська ОТГ розміщена у  південно-західній частині Київської області 

та межує з двома областями Вінницькою та Черкаською і складає 442,18 км2. 

           На півночі Громада межує з Володарським районом, Кашперівською, 

Погребищенською, Кошівською сільськими радами Тетіївського району, на 

північному заході із Погребищенським районом Вінницької області, на сході з 

Ставищанським районом, Галаєцькою, П’ятигірською, Одайпільською сільськими 

радами Тетіївського району, на півдні з Жашківським районом Черкаської області, 

Денихівською, Височанською, Клюківською, Хмелівською сільськими радами 

Тетіївського району, на заході з Оратівською ОТГ Вінницької області та 

Теліженецькою сільською радою Тетіївського району. 

 

Карта 1. Територія Тетіївської ОТГ 

 

 
 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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      Територія Тетіївської міської ОТГ займає положення у Придніпровській 

височині. Місцевість складена в основному з осадових гірських порід, глини, піску, 

що лежать на товстому шарі твердих кристалічних порід, які по берегах річки 

Роськи виходять на денну поверхню.  

      Клімат помірно-континентальний, з м’якою зимою і теплим літом. Кліматичні 

умови даної території формуються внаслідок взаємодії сонячної радiації, циркуляції 

атмосфери і земної поверхні. Усi чинники дiють постійно і безперервно. Вiдсутнiсть 

гір сприяє вiльному перемiщенню і перемішуванню повітряних мас рiзного 

походження, що зумовлює значну мiнливiстъ погодних процесiв за сезонами.  

        Територія Тетіївської міської ОТГ знаходиться в лісостеповій зоні, входить до 

складу Дністровсько-Дніпровської лісостепової провінції. Основними 

лісоутворюючими породами наших лісів є граб, дуб, сосна, ялина, береза, вільха. 

      Забрудненість повітря і поверхневих вод одна з найнижчих в Україні, в межах 

санітарно-епідеіологічних норм. 

      Громада має вигідне економіко-географічне положення з добре розвиненим 

залізничним та автомобільним сполученням. На території громади розташована 

залізнична станція «Тетіїів». 

 

        Місто Тетіїв розташоване за 150 км від столиці України м. Києва,  180 км від 

міжнародного аеропорту "Бориспіль", відстань до автодороги М-05 – 34км. 

 

Таблиця 2. Порівняння громади, району, області 

 
Регіони Площа, 

км2 

Площа у % до 

загальної 

площі/ 

району/області 

Населе 

ння (тис. 

осіб) 

Населен ня у % 

до загального 

населення/району 

/області 

Густота 

населення 

Тетіївська ОТГ 442  21926  49,6 

Тетіївський р-н 758 58,3 37866 57,9 49,9 

Київська обл 28121 1,57 1722875 1,27 61,3 
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Інформація про орган місцевого самоврядування 

      До Тетіївської міської ради об’єднаної територальної громади на перших 

виборах, що відбулися 24 грудня 2017 року, обрано 26 депутатів. Сформовано та 

працюють 5 постійних депутатських комісій: 

 Комісія з питань регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності 

депутатів та контролю за виконанням рішень міської ради та її виконавчого 

комітету, дотримання законності та правопорядку; 

 Комісія з питань планування, бюджету, фінансів та соціально- економічного 

розвитку міста; 

 Комісія  питань соціального захисту, охорони здоров"я, освіти, культури, 

молоді і спорту; 

 Комісія з питань торгівлі, житлово-комунального господарства, побутового 

обслуговування, громадського харчування, управління комунальною 

власністю, благоустрою, транспорту, зв’язку; 

 Комісія з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва 

та охорони навколишнього середовища. 

 

Керуючись п. 3 ч.1 ст. 26, ст. 51 Закону України « Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  в міській  раді було утворено виконавчий комітет в 

кількості 31 особи, до якого входять представники різних сфер діяльності громади 

та затверджено персональний склад виконавчого комітету. 
 

Інформація про об’єднання громадян і засоби масової інформації 

На території Тетіївської міської  об’єднаної територіальної громади діють   

Громадські організації: 

1. Тетіївська районна організація Всеукраїнського фізкультурно - спортивного 

товариства"Колос" агропромислового комплексу України (ВФСТ "Колос" 

АПК України) 

2. Тетіївська районна організація "Спілка дрібних підприємців" 

3. Тетіївська районна організація "Спілка жінок Тетіївщини" 

4. Районна громадська організація "Спілка промисловців та підприємців 

Тетіївщини" 

5. Тетіївська районна громадська організація "Ти - Дитина України" 

6. Громадська організація Футбольний клуб "Тетій" 

7. Тетіївська районна дитяча громадська організація "Соняшник" 

8. Тетіївська районна організація ветеранів 

9. Тетіївське районне об'єднання військовослужбовців запасу 

10.  Тетіївська районна громадська організація "Творче об'єднання "Край" 
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11.  Тетіївська районна громадська молодіжна організація "Без числа" 

12.  Тетіївська районна громадська організація "Дитяча Хореографічна студія 

"СЯЙВО" 

13.  Профспілка працівників агропромислового комплексу Тетіївського району 

14.  Тетіївська районна в Київській області організація Всеукраїнської 

громадської організації інвалідів "Союз Чорнобиль України" 

15.  Тетіївська районна спілка ветеранів Афганської війни 

16.  Тетіївське районне об'єднання /Асоціація/ фермерів та приватних 

землевласників 

17.  Громадська організація "Тетіївська районна федерація футболу" (ТРФФ) 

18.  Тетіївська районна Громадська організація "Сільський Актив" 

19.  Тетіївська районна громадська організація "Ти - дитина України 

20.  Тетіївська районна громадська організація "Районний комітет по боротьбі з 

корупцією" 

21.  Тетіївська районна громадська організація Дитячо-юнацька спортивна школа 

"Колосок" 

22.  Тетіївська громадська організація мисливців і рибалок "Росичі" (ТГОМР 

"Росичі") 

23.  Київський обласний осередок федерації біатлону України 

24.  Громадська організація "ПО БОРОТЬБІ З КОРУПЦІЄЮ ТА НЕЗАКОННОЮ 

ДІЯЛЬНІСТЮ" ( ГО "ПО БОРОТЬБІ З КОРУПЦІЄЮ ТА НЕЗАКОННОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ") 

25.  Громадська організація Клуб нетрадиційної медицини і оздоровлення 

"Дивосил" 

26.  Громадська організація "Спортивний клуб "Тетіїв" 

27.  Бурківецька сільська дитяча громадська організація "Бджілка" 

28.  Дзвеняцька сільська дитяча громадська організація "Джерело" 

29.  Громадська організація "Добробут" Дібрівського місцевого розвитку" 

30.  Громадська організація "РОСІШКІВСЬКИЙ ЦЕНТР МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ" (ГО 

"РОСІШКІВСЬКИЙ ЦЕНТР МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ") 

31.  Громадська організація "Оріана" Ненадихівського місцевого розвитку 

32.  Громадська організація "Скибинецький центр місцевого розвитку" 

33.  Громадська організація "Бурковецький центр місцевого розвитку" 

34.  Громадська організація "МІЖРЕГІОНАЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ ФУЛ - КОНТАКТ 

КАРАТЕ" (ГО "МІЖРЕГІОНАЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ ФУЛ - КОНТАКТ КАРАТЕ") 

35.  Рада колективних сільськогосподарських підприємств Тетіївського району 

36.  Громадська організація "Молодь Тетіївщини" (ГО "Молодь Тетіївщини") 

37.  Громадська Організація Спортивний Клуб "Черепин" (ГО СК "Черепин") 

38.  Громадське об'єднання "Майдан" Тетіївського району" (ГО "Майдан" 

Тетіївського району") 

39.  Громадська спілка "РИБОЛОВІВ ТЕТІЇВЩИНИ" (ГС "РТ") 
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40.  Громадська організація  "БДЖОЛЯРІВ "НЕКТАР" 

41.  Громадська організація  "ПЕРЕМОЖЕМО РАЗОМ!" (ГО "ПЕРЕМОЖЕМО РАЗОМ!") 

42.  Громадська організація  "ДІТИ МАЙБУТНЬОГО" (ГО "ДІТИ МАЙБУТНЬОГО") 

43.  Громадська організація  "ДОВІРА" ГОРОШКІВСЬКОГО МІСЦЕВОГО 

РОЗВИТКУ (ГО "ДОВІРА" ГОРОШКІВСЬКОГО МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ) 

44.  Громадська організація  "САМООБОРОНА ТЕТІЇВЩИНИ" (ГО "САМООБОРОНА 

ТЕТІЇВЩИНИ") 

45.  Громадська організація  "НЕБАЙДУЖІ" (ГО "НЕБАЙДУЖІ") 

46.  Громадська організація  "ВОЛОНТЕРСЬКА ГРУПА "ТЕТІЇВ"" (ГО 

"ВОЛОНТЕРСЬКА ГРУПА "ТЕТІЇВ"") 

47.  Громадська організація  "АГЕНЦІЯ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ 

ТЕТІЇВЩИНИ" (ГО"АМР ТЕТІЇВЩИНИ") 

48.  Громадська організація  "ТЕТІЇВСЬКЕ РАЙОННЕ ОБ'ЄДНАННЯ РОДИН 

УЧАСНИКІВ АТО" (ГО "ТЕТІЇВСЬКЕ РАЙОННЕ ОБ'ЄДНАННЯ РОДИН УЧАСНИКІВ 

АТО") 

49.  Громадська організація  "ЗАХИСНИКИ ТЕТІЇВЩИНИ" (ГО "ЗАХИСНИКИ 

ТЕТІЇВЩИНИ") 

50.  Громадська організація  "РОДИЧІВ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ТА УЧАСНИКІВ 

АТО "НІХТО КРІМ НАС"" (ГО "РВУАТО "НІХТО КРІМ НАС"") 

51.  Громадська спілка "ІНФОРМАЦІЙНО - КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ 

ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ЗАХВОРЮВАНЬ" (ГС "ІКЦ") 

52.  Громадська організація  "ЄДИНА ГРОМАДА" (ГО "ЄДИНА ГРОМАДА") 

53.  Громадська організація  "ЄДИНА ГРОМАДА-ЄДИНА МЕТА" (ГО "ЄДИНА 

ГРОМАДА-ЄДИНА МЕТА") 

Газета «Тетіївська Земля» є основним друкованим засобом масової інформації 

Тетіївської ОТГ. Інші засоби через які може здійснюватися донесення інформації в 

ОТГ це інтернет – спільноти: 

- «Тетіїв Сьогодні»  (соціальна мережа Facebook.com, Instagram, Twitter); 

-  «Тетіївська міська рада» (соціальна мережа Facebook.com); 

 

Офіційні інтернет сайти: 

- http://tetiivmiskrada.gov.ua/  - Тетіївська міська рада;  

- http://tet.gov.ua/ - Тетіївська районна державна адміністрація; 

- http://rada.tetiiv.net/ - Тетіївська районна рада. 

 

Історична довідка 

      Перші поселення людей на території сучасного Тетієва виникли в давні часи. 

Історики вважають, що за часів Київської Русі тут було місто Тимошня, яке 

http://tetiivmiskrada.gov.ua/
http://tet.gov.ua/
http://rada.tetiiv.net/
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знаходилося на лівому березі річки Роська біля південного водопаду Скала. Це 

видно по рештках стародавнього городища та валу, яким воно було обнесене. Сліди 

цього круглого валу збереглися до наших днів на Слободі (передмістя Тетієва). 

 

      В місті жили греки, які вели торгівлю з слов'янським населенням. Греки мали 

свою церкву, де зараз височить стародавня могила, яка зветься «Красною», на ній 

видно і тепер кам'яні плити і хрест. 

 

За однією із версій істориків назва міста Тетіїв походить від імені половецького 

хана Тетія, якого згадують літописи від 1185 року. 

 

      В 1240 році татаро-монгольські завойовники зруйнували і спустошили численні 

поселення на правому березі Дніпра, в тому числі і Тетіїв. Згідно  документів за 

1514 рік, землями Тетієва володіли литовські вельможі Іван і Андрій Кошки,  а з 

1596 року Костянтин Острозький. В 1602 році Тетіїв дістався його сину Янушу, 

якому в 1620 році належало вже 2760 сіл, 80 міст і містечок. 

 

      Навколо замку володарі Тетієва оселяють втікачів-селян, міщан і козаків, що 

прибували в цю місцевість в західних районів Волині, північної Київщини. В кінці 

16ст. Тетіїв обростає селами : Слобода, Плоханівка, Снігурівка. На території 

Тетієва, крім селян проживало кілька сотень козаків. 

 

      З 1606 року саме завдяки князю Яношу Острозькому Тетієву надано 

самоврядування за Магдебурзьким правом і герб.  

 

      Населення Тетієва брало участь у війні 1648-1654 рр. під проводом Богдана 

Хмельницького. У 1648 році тетіївчани сформували 4-ту сотню козаків на чолі з 

сотником Феськом Федченком, хорунжим Стасем, яка входила до Білоцерківського 

полку. Під час походу на Волинь Богдан Хмельницький зупинявся в Тетієві. Його 

військо  неодноразово займало містечко. Після Андрусівського перемир'я 1667 року 

Тетіїв залишився в складі Речі Посполитої, а в 1681 – 1683 роках був під владою 

Туреччини. За часів перебування під владою Туреччини місто перетворило на 

пустир. 

 

       У році 1709 Іван Мазепа, заморений тяжкою недугою зупинився в лісі біля 

Тетієва (нині невеличкий лісок Мазепинці) легенда говорить що лишив Мазепа там 

скарб, втікаючи від переслідування і наздоганяючи шведського короля Карла 12. У 

1711 році Тетіїв знову переходить у володіння польського магната Януша 

Сангушко.  

 

19 липня 1768 року гайдамацький загін на чолі з козаком Серединенком 

оволодів містечком Тетієвом, розправився з шляхтою, яка з'їхалась сюди з 

навколишніх маєтків. До загону Серединенка приєдналось багато місцевих жителів. 

Це дало можливість утворити ще кілька повстанських загонів, що стали табором в 

навколишніх лісах. Проте повстанці недовго втримували Тетіїв, який незабаром був 
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захоплений польськими військами на чолі з капітаном Маліцьким. Кілька разів 

Тетіїв переходив з рук в руки і, нарешті, війська Катерини ІІ, вступили в Тетіїв, 

придушивши повстання. За рішенням шляхетського суду на шибениці було страчено 

до 1000 місцевих жителів, що брали участь у повстанні. Трупами повстанців 

наповняли яму, яка виросла у велику могилу при в'їзді від села Росішки.  

 

        Після возз'єднання в 1793 році Правобережної України з Росією, Тетіїв входив 

до складу Пятигірського повіту, а з 22 листопада 1800 року Тетіїв – волосне 

містечко Таращанського повіту Київської губернії.  

 

      За даними на 1851 рік тут діяли гуральня, пивоварний і цегляний заводи, які 

виробляли продукції на 870 карбованців. У 1853 році за офіційними даними тут 

проживало 4488 чоловік. Під час революції 1905 року в економіці Тетіївської 

волості прокотилася хвиля страйків сільськогосподарських робітників, які вимагали 

підвищення заробітної плати, поліпшення умов життя. Ці заворушення в Тетієві 

були придушені за допомогою козаків. 17 учасників страйків кинуто у в'язницю. В 

роки першої світової війни більшість чоловіків було мобілізовано в армію. Поряд з 

утворенням державних органів Тимчасового уряду Центральна Рада, яка виникла в 

Україні в березні 1917 року, почала створювати свої органи. У Тетієві і селах 

волості пройшли вибори до народної ради. Були створені загони вільного козацтва. 

В цей період у містечку активізувалися есери і українські націоналісти. Вони 

створили комітет «Української селянської спілки». 

 

       З серпня 1919 року по квітень 1920 роках в погромах єврейського населення 

міста загинуло більше 4 тисяч тетіївчан. В ці часи більшість підприємств було 

зруйновано, крамниці пограбовано, в містечку лютували епідемії тифу і холери. 

На початку 1921 року в Тетієві проживало тільки 5975 чоловік майже вдвічі менше, 

ніж у 1916 році. 

 

 

 

 

 

Коротка характеристика області та району 

Київська область 

 

      Київська область, як адміністративно-територіальна одиниця в складі України, 

утворилась 27 лютого 1932 року, є одним з найбільших регіонів України, займає 

площу 28,1 тис.кв.км (без Києва), що становить 4,7% площі країни. За розмірами 

території Київська область займає 8 місце серед інших регіонів України. 
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Карта 2. Територія Київської області 

    Київщина є столичним регіоном, у 

центрі території якого знаходиться м. 

Київ – столиця України, потужний 

політичний, діловий, індустріальний, 

науково- технічний, транспортний та 

культурний центр країни, пов'язаний з 

областю тісними комерційними і 

соціальними зв’язками.  

 

     В  адміністративному відношенні 

область поділяється на 25 районів, 13 

міст обласного значення, 13 міст 

районного значення, 30 селищ міського 

типу, 605 сільських рад та 1126 

сільських населених пунктів, 9 

об’єднаних територіальних громад. 

Місто Київ, де розміщуються основні 

органи управління області, 

адміністративно до складу області не 

входить. Ще однією особливістю області 

є наявність у її складі міста Славутич, 

яке територіально знаходиться у Чернігівській області. 

 

        Рельєф області сприятливий для розвитку сільськогосподарського виробництва 

і транспортної інфраструктури. Річка Дніпро з утвореними на ній Київським та 

Канівським водосховищами ділить територію області на дві частини: правобережну 

і лівобережну, які мають особливості рельєфу. На півночі переважають низовинні 

рівнини Поліської низовини. Південно-західна і центральна частини лежать на 

Придніпровській височині (максимальна висота 273 метри). Східна, лівобережна 

територія області, розташована в межах Придніпровської низовини.  

 

      Природно-кліматичні умови області оптимальні для життя людини і 

господарської діяльності. Київщина розташована на межі двох природних зон: 

північна частина розташована в зоні Полісся, південь області лежить у лісостеповій 

зоні. 
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Карта 3. Грунти Київської області 

      Ґрунтовий покрив області досить 

різноманітний. Найпоширенішими серед 

них є чорноземи, площа яких становить 

близько 50% площі орних земель регіону. 

Ступінь розораності території області 

перевищує 60 відсотків. Загальна площа 

лісового фонду області становить майже 

746 тис. гектарів. Рівень лісистості по 

території області нерівномірний і 

коливається від 2,0% в зоні Лісостепу до 

53,8% в зоні Полісся. Водний потенціал 

області дозволяє забезпечувати водними 

ресурсами всі галузі економіки регіону, 

які у процесі свого виробництва 

використовують поверхневі і підземні 

води; стимулює подальший розвиток 

рибогосподарських підприємств і 

туристично-рекреаційної сфери. Корисні 

копалини Київщини – це переважно 

матеріали що використовуються в 

будівництві: граніти, гнейси, каолін, 

глина, піски. Є поклади торфу і джерела мінеральних вод.  

 

      Київська область загалом досить добре покрита мережею транспортних шляхів 

міжнародного, державного та обласного значення. Виняток стосується крайніх 

північних малозаселених районів області, які менш інтегровані у транспортну 

мережу і знаходяться на значній віддалі від Києва. Проте, це не суттєво впливає на 

розвиток області, оскільки північна частина області знаходиться в зоні, яка 

постраждала внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Завдяки вдалому 

розташуванню області через її територію проходять 3 міжнародних транспортних 

коридори (№3, 7 і 9) та залізниці за 5 магістральними напрямами. На території 

області знаходиться найбільший в Україні аеропорт міжнародного класу 

"Бориспіль".  

 

       Всього в Київській області функціонує 9 логістичних комплексів. Розміщення 

логістичних комплексів у районах, близьких до столиці – Броварському, 

Бориспільському, Києво-Святошинському, Васильківському дозволяє розвивати 

логістичну сферу Київської області.  

 

      Чисельність наявного населення Київської області з 1995 року до 2011 року 

зменшилася з 1 млн. 911,6 тис. осіб до 1 млн. 717,7 тис. осіб. Починаючи з 2012 року 

чисельність населення області почала зростати і станом на 1січня 2018 року 

становить 1754,3 тис. осіб. У міських поселеннях переважно за рахунок міграції 

відбувається процес зростання чисельності населення, який призводить до його 
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збільшення в цілому по області. Разом з тим через природне скорочення 

відбувається процес депопуляції сільського населення. За національним складом 

населення області є фактично моноетнічним – 92,5% складають українці, 6% – 

росіяни, решта етносів – менше 1% (за даними Всеукраїнського перепису населення 

2001 року). У структурі населення Київської області 53,8% складають жінки і 46,2% 

– чоловіки. Вікова структура визначає і демографічне навантаження. Станом на 1 

січня 2017 року на 1000 осіб у віці 16–59 років припадало 284 особи у віці 0–15 

років та 349 осіб у віці більше 60 років. Протягом останніх років кількість людей у 

віці 16-59 років постійно зменшується, водночас спостерігається збільшення 

чисельності людей у віці 0-15 років та старшого покоління.  

 

      Двадцять п’ять районів області чітко поділяються на п’ять груп: шість 

центральних, навколо Києва, які є густонаселені, де на чверті території 

сконцентровано майже половина населення області, з рівнем урбанізації 64,5%; 

чотири східні та три західні, переважно урбанізовані, з рівнем урбанізації 50% та 

60% відповідно; вісім південних районів та Білоцерківський район переважно з 

сільським населенням, зі щільністю близько 38 осіб на 1 кв.км; п’яту групу 

складають два північних райони, малозаселені, з низькими ступенем урбанізації – 

31% та щільністю населення – 7,4 особи на 1 кв.км.  

 

      Київська область за обсягами валового регіонального продукту (ВРП), який у 

2016 році становив 128,6 млдр.грн., належить до п’ятірки економічно розвинутих 

регіонів України. Випереджаючі темпи зростання ВРП Київської області у 

порівнянні із загальнодержавними темпами сприяли тому, що починаючи з 2008 

року ВРП у розрахунку на одну особу перевищував відповідне значення показника в 

цілому по Україні, зокрема у 2011-2012 роках у середньому на 20%, проте 

поступався таким економічно розвинутим регіонам як м.Київ та Дніпропетровська 

область, а також Нижнєсілезькому воєводству Республіки Польща. У 2016 році ВРП 

на 1 особу у Київській області становить 74,2 тис.гривень, на 18,3 тис.гривень, або 

на 18% більше середнього показника по Україні. Позитивна динаміка зростання 

ВРП області сприяла підвищенню частки Київщини у валовому внутрішньому 

продукті України з 3,4% у 2004 році до 5,4% у 2016 році. Структура валової доданої 

вартості області в розрізі видів економічної діяльності протягом 2004-2012 років 

постійно змінювалась в залежності від темпів зростання ВДВ у відповідних галузях 

та сферах. Так, за рахунок введення в дію в області потужних логістичних центрів, 

елеваторів, овочесховищ, міжрегіонального оптового ринку "Столичний", розвитку 

сфери телекомунікацій, мережевої торгівлі, збільшення обсягів операцій з 

нерухомістю, ВДВ у сферах економічної діяльності, пов’язаних з торгівлею, 

послугами юридичним і фізичним особам, транспортом і зв’язком значно 

випереджали темпи зростання ВДВ у промисловості, сільському господарстві і 

будівництві.  

 

       За різними підходами до типологізації регіонів Київська область відноситься до 

групи областей, які мають середній рівень урбанізації, з малими міськими центрами, 
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а за типом економіки - з орієнтацією на сферу послуг та середнім рівнем розвитку з 

дещо кращими темпами економічного зростання. 

 

 

Тетіївський район 

     Те́тіївський райо́н знаходиться у південно-західній частині Київської області. 

Адміністративний центр — місто Тетіїв.  Населення становить 32 361 особу. Площа 

району 756 км². Засновано 1923 року. 

Карта 4.  Територія Тетіївського району 

 
 

     На півночі межує з Володарським районом, на сході — зі Ставищенським,  на 

півдні — з Черкаською,  а на заході — з Вінницькою областю. Займає площу 75,6 

тис. га, в тому числі 60,3 тис. га сільськогосподарських угідь, з яких 53,4 тис. га — 

рілля. 

        У геоморфологічному відношенні територія району розташована у межах плато 

Правобережжя України і займає в ньому найвищі місця — відроги Придніпровської 

височини, де відмітка відносно рівня моря становить 250–280 метрів, а найвища 

точка розміщена біля села Високе, де проходить водорозділ. 

        Тетіївщина має розвинуту гідрогеографічну сітку, загальна протяжність якої 

становить 257,5 км, є численні водойми, як природні так і штучні. 
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       Тетіївщина — район сільськогосподарський, де основними напрямками 

визначені виробництво зернових культур, цукрових буряків у рослинництві, та 

м'ясо-молочний напрямок у тваринництві. 

     Адміністративний устрій Тетіївського району — адміністративно-

територіальний, поділяється на 1 (одну) Тетіївську міську ОТГ та 9 (дев’ять) 

сільських рад (Височанська, Галайківська, Денихівська, Кашперівська, Клюківська, 

Кошівська, Одайпільська, Пятигірська, Теліженецька), які об'єднують 13 населених 

пункти та підпорядковані Тетіївській районній раді.  

      Збереження життєвого та трудового потенціалу населення Тетіївщини на основі 

формування та реалізації заходів ефективної демографічної політики є 

найважливішим ресурсом для забезпечення економічного зростання району. 

Основні чинники, під впливом яких формується демографічна ситуація в районі – 

процеси природнього скорочення населення, його старіння, трудова міграція та 

наслідки переселення у район жителів окупованих територій (АРК Крим, частина 

Донецької та Луганської областей). 

      Пріоритетними напрямками розвитку району є розвиток охорони здоров’я, 

освітній розвиток, енергозбереження та ресурсозбереження, розвиток культурного 

середовища та спортивної інфраструктури. 

 

Земельні ресурси і територія Тетіївської ОТГ 

Загальна площа Тетіївської ОТГ - 44217,7983 га , в тому числі: 

 земель державної власності- 11276,1976  га; 

 земель комунальної власності - 4030,8095 га; 

 земель приватної власності 28910,7912  га, з них: 

 земельних часток (паїв)  17768,3 га; 

 

Структура земельного фонду Тетіївської ОТГ: 

 сільськогосподарські землі 35573 га, в тому числі: 

 земель запасу 2805,6986 га; 

 пасовища 1472,4201 га; 

 ліси 3587 га; 

 забудовані землі 1916,5 га; 

 

Землі водного фонду Тетіївської ОТГ  - 1309 га: з них: 

 - в оренді  714,963 га; 

річки, що протікають територією міської ради  (р.Роська); (р.Дубравка); 

(р.Молочна); (р.Росошка) 
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      В зв’язку з ліквідацією колективних господарств, зміною власників землі та 

засобів виробництва частина земель використовується під вирощування зернових 

культур. 

 

Природні ресурси 

      Загалом Тетіївська міська ОТГ багата на пісковики, вапнякові родовища, 

глину, ліси, гіпсові родовища, які можуть використовуватися для виробництва 

будівельних матеріалів, родючі чорноземи, наявні поклади торфу, водні ресурси.  

 

      Внутрішні води представлені річкою Роська і її притоки Росошка та Дубравка. 

У живленні річки найбільша роль дощових вод, меншу частку становлять снігові 

та підземні води. Наявна широка мережа озер і ставків. 

 

      Об’єкти  природно-заповідного фонду  природоохоронного призначення 

займають  445,1 га серед них: 

- Гідрологічний заказник місцевого значення Бабині лози; 

- Ландшафтний заказник місцевого значення Лебединий; 

- Ландшафтний заказник місцевого значення Попів Хутір; 

- Ландшафтний заказник місцевого значення Урочище Кремез; 

- Ландшафтний заказник місцевого значення Урочище Мазепинці; 

- Орнітологічний заказник  місцевого значення Стадницький став; 

- Ботанічна пам'ятка природи місцевого значення Круглик; 

- Парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва Дубовий гай; 

- Парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва Чагари. 

 

Чисельність населення і демографічна ситуація 

         Сучасна демографічна ситуація в Тетіївській об’єднаній територіальній 

громаді, як і в цілому в районі, склалася під впливом історичного розвитку 

території, природного та механічного руху населення. 

Загальна кількість мешканців громади складає 21 926 осіб. В загальній 

структурі населення громади перше місце посідає місто Тетіїв з чисельністю 

міського населення в 13,445 тис. чол., решта населення громади відноситься до 

сільського і складає 8,481 тис. чол. станом на 2018 рік. 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%96_%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%B2_%D0%A5%D1%83%D1%82%D1%96%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B7_(%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%89%D0%B5)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%96_(%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%89%D0%B5)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BA_(%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B9_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8
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Таблиця 3. Склад населення Тетіївської ОТГ 

  
На 

01.01.2015 р. 
На 

01.01.2016 р. 
На 

01.01.2017 р. 

Міське населення, всього, 
чол. 

13 397 13 373 13 445 

дітей дошкільного віку 999 968 971 

дітей шкільного віку 1 459 1 524 1 561 

громадян пенсійного віку 3 247 3 238 3 089 

працездатне населення 7 694 7 716 7 769 

кількість працюючих на    
підприємствах, установах,  
організаціях усіх форм  
власності та 
господарювання 

2 270 2 205 2 250 

Сільське населення, 
всього, чол. 

8 735 8 594 8 517 

дітей дошкільного віку 549 561 520 

дітей шкільного віку 919 905 905 

громадян пенсійного віку 2 438 2 377 2 286 

працездатне населення 4 662 4 812 4 771 

кількість працюючих на    
підприємствах, установах,  
організаціях усіх форм  
власності та 
господарювання 

1 952 2 016 2 184 

 

        За статтю населення громади розподіляється наступним чином: із загальної 

чисельності жителів усіх населених пунктів чоловіки становлять 48,6% (10 338 

особи), жінки – 54,3 % (11 588 особи). Для порівняння: в цілому по Київській 

області у загальній кількості населення чоловіки – 45,5%, жінки -54,5%. 

Таблиця 4. Стан смертності – народжуваності 

Роки 

Загальна 

чисельність 

населення 

Померло 

(осіб) 

Народилося 

(осіб) 

Приріст, зменшення 

(+, -) 

2014 22136 346 219 -127 

2015 21918 359 247 -112 



26 
 

2016 21907 327 313 -14 

2017 21926 391 337 -54 

    

 Протягом останніх  років відбувається позитивна динаміка по приросту 

населення за рахунок збільшенню народжуваності серед міського населення. Слід 

відмітити, що в сільських місцевостях все таки переважає негативний природний 

рух населення,  кількість померлих осіб продовжує переважати кількість 

новонароджених. 

 

 Зайнятість населення 

       На ринку праці склалась така ситуація: у різних сферах економічної діяльності у 

громаді у 2017 році було зайнято 6 946 осіб, їх кількість щорічно збільшується, 

працездатне населення складає 56,2% , а непрацездатне – 39%. Дані наведено в 

наступній таблиці. 

 
Таблиця 6. Працездатність населення  

№ 

з/п 
Тетіївська ОТГ 

Усього 

населення 

Працездатне населення Непрацездатне населення 

Чол. Жін. Разом Чол. Жін. Разом 

            

 ч. % ч. % ч. % ч. % ч. % ч. % 

Селищна рада              

1. Тетіїв 13445 4090 29,6 3780 27,4 7870 57,0 2450 17,7 3490 25,3 5940 43,0 

2. с.Бурківці 488 165 33,8 128 26,2 293 60 83 17 112 22,6 195 39,6 

3. с.Голодьки 629 130 20 139 21 269 41 16 9 14 7 30 16 

4. с.Горошків 670 145 20 150 21 295 41 16 9 14 7 30 16 

5. с.Григорівка 7 1 25 - - 1 25 - - - - - - 

6. с. Дзвеняче 328 89 27 87 27 176 54 67 20 85 26 152 46 

7. с.Дібрівка 1381 409 29,6 378 27,4 787 57,0 245 17,7 349 25,3 594 43,0 

8. с.Дубина 105 36 34.3 30 28.6 66 62.9 17 16.2 22 21 39 37.2 

9. с.Михайлівка 284 88 31 60 21 148 52 53 18 83 29 136 48 

10. с.Ненадиха 688 145 20 150 21 295 41 16 9 14 7 30 16 
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11. с.Перше Травня - - - - - - - - - - - - - 

12. с.Ріденьке 8 3 30 2 20 5 50 1 10 4 40 5 50 

13. с.Росішки 502 144 49,3 148 50,7 292 58,2 98 47,6 112 53,3 210 41,8 

14. с.Скибинці 730 196 27 229 31 425 58 135 19 170 23 305 42 

15. с.Стадниця 704 145 20 150 21 295 41 16 9 14 7 30 16 

16. с.Степове 702 196 27 229 31 425 58 135 19 170 23 305 42 

17. с.Тайниця 478 142 52 129 48 271 57 84 41 123 59 207 43 

18. с.Тарасівка 10 3 30 2 20 5 50 1 10 4 40 5 50 

19 с.Черепин 503 136 49,3 148 50,7 284 58,2 98 47,6 112 53,3 210 41,8 

20. с.Черепинка 245 75 31 60 21 135 52 53 18 83 29 136 48 

 Усього: 21926 6338 28,9 5999 27,4 12337 56,2 3584 16,3 4975 22,7 8559 39,0 

 

         На ринку праці домінують професії, пов’язані з виробництвом промислової 

продукції, сільським господарством, освітою та медициною, сферою послуг. 

Галузева зайнятість, в цілому, відповідає наявній структурі економіки громади. 

 

         Тетіївський районний центр зайнятості  надає послуги  громадянам та 

роботодавцям Тетіївського району, в тому числі  Тетіївської об’єднаної 

територіальної громади.  Впродовж  2018 року на обліку у центрі зайнятості 

перебували 883 особи. Число безробітних на обліку в службі зайнятості  станом на 

01.10.2018 року становило 224  безробітних жителів Тетіївської ОТГ. Протягом 9 

місяців 2018 року  працевлаштовано 483 особи з числа незайнятого населення.  

         Професійне навчання та стажування на підприємствах за направленням служби 

зайнятості проходили 174 особи. Також безробітніх громадян в Тетіївській ОТГ 

було залучено до участі у громадських  та  інших  роботах тимчасового характеру.  

Тетіївський районний центр зайнятості проводить профінформаційну та 

профорієнтаційну роботу з незайнятим населенням Тетіївської ОТГ, учнями шкіл та 

Тетіївського ПТУ, проводяться семінари, Дні відкритих дверей, Ярмарки вакансій та 

професій, Дні відкритих дверей на виробництві. 
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Економіка громади  

Суб’єкти господарської діяльності 

           Структуру місцевої економіки визначають підприємства сільського 

господарства, промислового виробництва та сфери послуг. На території Тетіївської 

міської ОТГ працює 1113 СПД-фізичних осіб та 256 юридичних осіб. В громаді 

станом на 1.01.2018 року функціонує 66 фермерських господарств, в користуванні 

яких знаходиться 22698 га сільськогосподарських угідь. Основні напрямки 

спеціалізації в структурі сільського господарства: рослинництво 90%, тваринництво 

– 10%. А також 6 промислових підприємств, 8 комунальних підприємств, 4 ринки 

(2- стаціонарні і 2 стихійні), 265 магазинів (127 продуктові, 112 промислові та інші – 

26), а також 28 побутових підприємств. 

       Підприємства з обслуговування населення надають такі послуги, як громадське 

харчування 17 закладів, перукарські послуги – 9 перукарень, ремонт взуття – 4 

майстерні, також послуги зв’язку - 5031 телефонних абонентів та 179 радіоточок.  

Сільськогосподарські підприємства є найбільш ефективні та найшвидше 

зростали за останні два роки. Ці підприємства в більшій мірі орієнтовані на місцевих 

постачальників і місцеві ресурси при побудові ланцюжка створення вартості. 

Продукція ТОВ «Дібрівка-Агросервіс» (сільське господарство), продукція 

малина, яблука та ТОВ «Гулівер інтернешнл» (легка промисловість), продукція 

іграшки є "візитною карткою" унікальних продуктів та послуг, властивих цій 

території. 

     Серед промислових підприємств, є такі які займаються виробництвом 

кондитерських виробів, етилового ректифікованого спирту, виробництвом 

комбікормів, пошиття спецодягу та м’яких іграшок та інше. 

Найбільші підприємства: 

1. ТОВ «ТАК-АГРО», ДП «ТАК»  

2. ДП «Укрспирт»  

3. ТОВ «Агро-Дібрівка» 

4. ПП «Агросистема-плюс» 

5. ПОПП «Еліта» 

6. ПСП «Слобода» 

7. ТОВ «СП «Володар» 

8. СТОВ «Черепин» 

9. СТОВ «Дібрівка-Агросервіс» 

10.  ТОВ «Тетіївський пряник» 

Комунальні підприємства, які надають послуги населенню: 

1. КП КОР «Тетіївтепломережа» 

2. КП «Благоустрій» 

https://tovspvolodar.prom.ua/contacts
https://tovspvolodar.prom.ua/contacts
https://tovspvolodar.prom.ua/contacts
https://tovspvolodar.prom.ua/contacts
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3. КП «Дібрівка-Обрій» 

4. ВУ ВКГ «Тетіївводоканал» 

5. КП «Тетіївське БТІ» 

6. КП «Тетіївський міський ринок» 

7. КП «Тетіївський МЦ «Креатив» 

 

Фінансовий стан та бюджет громади  

Успішне вирішення комплексу завдань щодо забезпечення сталого 

економічного та соціального зростання, функціонування і розвитку різних сфер 

економіки міста значною мірою залежить від економічної ефективності фінансової 

політики, орієнтованої на поступове зростання та формування необхідних обсягів 

фінансових ресурсів. 

   Згідно діючого бюджетного та податкового законодавства  доходи міського 

бюджету на 2018 рік виходячи із прийнятого бюджету на 2018 рік, прогнозується 

отримати на рівні  131,5 млн. грн., втому числі офіційні трансферти на рівні 52,5 

млн. грн. Питома вага бюджету розвитку в загальному обсязі видатків становить 8%. 

Основними джерелами формування до загального фонду міського бюджету є: 

податок на доходи фізичних осіб (43,3 млн грн); плата за землю (8,9 млн грн); 

єдиний податок (17,8 млн грн); акцизний податок (6,5 млн грн). 

 

Таблиця 5. Бюджет громади 

  2015р. 2016р. 2017р. 2018р. 

Доходи місцевого 
бюджету всього, в т.ч.  

12 554,9 19 690,2 24 639,0 131 538,2 

Доходи спеціального 
фонду, в т.ч. 

981,9 690,4 1 189,3 297,3 

Бюджет розвитку 612,2 515,9 1 102,6 206 

Офіційні трансферти, в 
т.ч. 

- - - 54 525,9 

• Освітня 
субвенція 

- - - 35 778,3 

• Медична 
субвенція 

- - - 16 225,5 

• Базова 
дотація 

- - - 2 522,1 

Субвенція 73,4 - - - 

Дотація - - - - 
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Видатки місцевого 
бюджету, в т.ч. 

17 431,5 19 463,6 25 766,3 131 538,2 

               поточні 9 004,9 13 429,1 18 700,9 126 940,7 

з яких за рахунок 
субвенцій з бюджетів 
різних рівнів 

73,4 - - 54 525,9 

               капітальні 8 353,2 6 034,5 7 065,4 4 597,5 

з яких за рахунок 
субвенцій з бюджетів 
різних рівнів 

- - - - 

Із загального обсягу 
видатків на утримання: 

17 431,5 19 463,6 25 766,3 131 538,2 

  державне управління 4 305,8 3972,9 4 843,7 16 489,6 

освіта 12,3 17 41,2 69 250,1 

  культура 158,1 157,2 260,0 5 111,7 

  охорона здоров’я    - - - 19 371,5 

житлово-комунальне 
господарство  

5 868,6 6520,1 11 631,9 12 975,6 

  соціальний захист  - - 808,2 3 090,1 

фізична культура і       
спорт 

- - 522,0 1 390,0 

економічна діяльність - - 345,7 3 818,3 

інші 7 086,7 8 796,4 7 313,6 41,3 

 

Фінансова інфраструктура та мережа підтримки бізнесу 

       На території Тетіївської міської ОТГ функціонують: філія ПАТ «Ощадбанк», 

Тетіївське відділення Київського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», Райффайзен Банк 

Аваль. Інших фінансових установ для підтримки бізнесу немає. 

Транспортна інфраструктура і зв’язок 

Вулично-дорожна мережа громади нараховує: 

-  по місту Тетієву загальна протяжність доріг складає 125 км, та налічує 111 

вулиць та 48 провулків. Із них з асфальтобетонним покриттям - 80 вулиць загальною 

протяжністю 70 км.; з біло-щебеневим покриттям 69 вулиць загальною протяжністю 

40 км., ґрунтове – 10 вулиць протяжністю 15 км. 

- по селам, що входять до громади вулично-дорожна мережа налічує 198 

вулиць, із них з асфальтним покриттям 109 вулиць, біло щебеневим – 49 вулиць, 

ґрунтовим покриттям – 39 та 1 з чорно-щебеневим покриттям. 
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        Щоденно здійснюється 94 рейси на 33 автобусних маршрутах.   

Одним з найважливіших питань об’єднаної громади є стан дорожнього 

покриття, який як в межах населених пунктів, так і поза ними, знаходиться в 

незадовільному стані. Мережа автомобільних доріг потребує капітального ремонту, 

а подекуди і повної заміни дорожнього покриття. Щороку проводиться ямковий 

ремонт доріг, але ці заходи не можуть в повній мірі вирішити проблему. 

Громада користується послугами ДП ДЗ «УкрПочта» - підприємство 

поштового зв'язку. 

Послуги Інтернету надають:  

- ПАТ «Укртелеком» надання послуг зв’язку та інтернет (сполучення 

ADSL). Охоплення території – за наявності підключення до телефонної лінії 

- «Інтертелеком» (сполучення CDMA). Охоплення території – 50% 

- Binet надання послуг інтернет з використанням гігабітних 

оптоволоконних магістралей та сучасного комутаційного обладнання. 

- Satok надання послуг інтернет з використанням гігабітних 

оптоволоконних магістралей та сучасного комутаційного обладнання. 

- БКМ надання послуг інтернет з використанням гігабітних 

оптоволоконних магістралей та сучасного комутаційного обладнання. 

 

Енергопостачання та комунальні послуги 

Систему енергопостачання в Тетїівській ОТГ представляє Тетіївський 

районний підрозділ ПрАТ «Київобленерго» - компанія, що здійснює передачу та 

постачання електроенергії електромережами споживача Київської області та 

Тетіївського району в цілому.  

Систему газопостачання в Тетїівській ОТГ представляє Тетіївська філія ПАТ 

«Київоблгаз» - компанія, що здійснює передачу та постачання природного газу 

споживача Київської області та Тетіївського району в цілому.  

Систему теплопостачання в Тетіївській ОТГ представляє КП КОР 

«Тетіївтепломережа». 

Систему водопостачання та водовідведення в Тетїівській ОТГ представляє ВУ 

ВКГ «Тетіївводоканал». Станом на 1.01.2018 року ВУ ВКГ «Тетіївводоканал» по 

водопостачанню обслуговує: 

- населення  - 9,0 тис. чоловік  (3603 абонентських рахунки); 

- підприємства та організації (в т.ч. ФОП) – 144. 

Протяжність  розподільчих мереж – 129,78 км., середній діаметр мереж –    100 

мм., середній вік мереж – 34 роки. На  водопровідній мережі встановлено 2 

водорозбірні колонки та 23 пожежних гідранти. Водопостачання м. Тетієва 

здійснюється з підземних вододжерел, що знаходяться переважно на Південно-
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Східній ділянці Тетіївського родовища. На балансі підприємства знаходиться 10 

артезіанських свердловин, 3 водонапірні вежі та 2 резервуари чистої води.  Також 

наявні очисні споруди. Система водовідведення  – повна та роздільна. Протяжність 

каналізаційних мереж  - 32,8 км., середній вік мереж -26 років., середній діаметр 

мереж – 250 мм. Кількість КНС – 8 шт. 

Комунальне підприємство «Благоустрій» надає  послуги по благоустрою 

міста: прибирання вулиць, міських парків, озеленення міста,  утримання доріг міста 

в зимовий  період, утримання  ремонт та  відновлення  вуличного освітлення, 

косіння  зелених зон міста, обрізка дерев. Також є управителем багатоповерхового 

житлового фонду Тетіївської міської ОТГ. Також даному підприємству 

підпорядковано обслуговування міських кладовищ. Станом на 1.01.2018 р. 

житловий фонд комунальної власності складає 62 багатоповерхових будинків з них 

41 будинок  комунальної власності, загальна житлова площа складає 89,412 тис. кв. 

м., також в місті налічується близько 5100 індивідуальних житлових будинків 

житлова площа яких складає 459 тис. кв. м. На території Тетіївської ОТГ наявний 

полігон твердих побутових відходів, що знаходиться за межами міста та 

обслуговується даним підприємством. 

КП «Тетіївське МБТІ»  забезпечує технічну інвентаризацію,  паспортизацію  і 

оцінку житлових  будинків, будинків і  споруд громадського та виробничого 

призначення, господарських будівель та споруд, садових та дачних будинків, 

гаражів, незалежно від форми  власності.   

 

Соціальна сфера 

Мережа закладів освіти 

Одним з пріоритетів Тетіївської міської ради ОТГ є забезпечення 

конституційних гарантій доступності та рівності прав громадян на отримання 

якісної освіти, підвищення рівня охоплення дітей дошкільною освітою, оновлення та 

удосконалення змісту, форми і методів організації навчально - виховного процесу в 

загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах, сприяння інноваційному 

розвитку освітнього середовища, збереження та вдосконалення мережі дошкільних і 

загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до потреб територіальної громади, 

забезпечення належного рівня їх поточного утримання та функціонування, сприяння 

збереженню здоров’я дітей, забезпечення всіх раціональним, якісним та безпечним 

харчуванням, впровадження нових технологій з розвитку освіти.  

На території Тетіївської міської ОТГ на її території  функціонують 23 закладів 

освіти, а саме: 1 гімназія, 2 ліцея, 3 ЗОШ І-ІІІ ступенів, 1 ЗОШ І-ІІ ступенів, 3 НВО 

ЗОШ І-ІІІ ступенів, 3 НВО ЗОШ І-ІІ ступенів, 1 філія ЗОШ І-ІІІ ступенів, 7 
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дошкільних навчальних закладів, 1 заклад позашкільної освіти, НЗ «Професійно-

технічне училище».  

Фактична наповнюваність в навчальних закладах складає 25%  (2 160 дітей), 

при розрахунковій кількості місць 6 503 дитини. Особливо гострою ситуацією 

відзначаються школи в сільських місцевостях, де мала кількісь учнів. Низька 

наповнюваність шкіл призводить до збільшення вартості утримання на одного учня 

до 40 тис. грн. на одного учня в рік, в свою чергу збільшуються витрати на освіту. 

Загалом охоплення шкільною освітою в громаді складає 100%. Діти, що 

проживають у віддалених населених пунктах, забезпечені автобусним підвезенням. 

 

Таблиця 6. Загальноосвітні та дошкільні навчальні заклади 

Заклади освіти, з них 

на 01.01.2018 

Розрахункова 
кількість 

місць 

в них: Кількість 
учнів на 
одного 

вчителя 

Вчителів, 
вихователів 

Учнів, 
дітей 

Тетіївська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 
600 31 221 7,13 

Тетіївський НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Природничо-математичний ліцей» 
800 58 646 11,14 

 Тетіївська ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 
784 41 350 8,54 

Тетіївський НВК «Гімназія-ЗОШ І-ІІІ 

ступенів» 
560 30 309 10,3 

Голодьківська ЗОШ І-ІІІ ступенів  
320 19 76 4 

Горошківське НВО «ЗОШ І-ІІІ 

ступенів- дитячий садок» 
560 17+2 69+18 4,06 / 9 

Стадницьке НВО «ЗОШ І-ІІІ ступенів- 

дитячий садок» 
560 17+3 69+25 4,05 / 8,33 

Черепинське НВО «ЗОШ І-ІІІ 
ступенів- дитячий садок» 

464 18+1 65+17 3,61 / 17 

Бурківецьке  НВО «ЗОШ І-ІІ ступенів- 

дитячий садок» 
85 11+2 44+12 4 / 6 

Степівське НВО «ЗОШ І-ІІ ступенів- 

дитячий садок» 
320 16+3 61+26 3,81 / 8,67 

Ненадихівське НВО «ЗОШ І-ІІ 
ступенів- дитячий садок» 

320 13+2 49+16 3,76 / 8 

Дібрівське НВО «ЗОШ І-ІІ ступенів- 

дитячий садок» 
450 16+3 79+26 4,94 / 8,67 
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Дзвеняцьке НВО «ЗОШ І-ІІ ступенів- 

дитячий садок» 
400 13+1 44+21 4 / 6  

Росішківська ЗОШ І-ІІ ступенів 
280 14 78 3,81 / 8,67 

Дитячі садочки 

Тетіївський ДНЗ Сонечко 140 13 156 12 

Тетіївський ДНЗ «Веселка» 210 9 89 9,8 

Тетіївський ДНЗ «Оленка» 140 13 140 10,8 

Тетіївський ДНЗ «Калинка» 140 9 117 13 

Тетіївський ДНЗ «Берізка» 70 8 76 9,5 

Голодьківський ДНЗ «Казка» 45 3 20 6,7 

Росішківський ДНЗ «Барвінок» 25 1 14 14 

 

Мережа закладів охорони здоров’я 

       Тетіївська центральна районна лікарня — це медичний комплекс, розташований 

на площі 9,4 га  в центрі міста. В центральній районній лікарні працює 84 лікарі,  

290 осіб середнього медичного персоналу та 162 — молодшого персоналу. 

Стаціонар розрахований на 124 ліжка. Працює відділення відновлюваного 

лікування, куди увійшли кабінет озокеритолікування, ЛФК, масажу, механотерапії, 

спелео-терапії, фізкабінети.  

Первинну ланку медицини, сімейну медицину Тетіївської міської ОТГ  та сіл 

що не увійшли до ОТГ забезпечує КП Тетіївської міської ОТГ «ЦПМСД». До складу 

КП «ЦПМСД»  входять 8 амбулаторій  загальної практики сімейної медицини, 12 

ФАПів та 8 ФПів,  діє  денний  стаціонар на 40 ліжок та невідкладна допомога. 

На даній території Тетіївської міської ОТГ працюють 11 аптек та приватний 

стоматологічний кабінет. 

      
        На території громади діє Тетіївська районна організація Товариства Червоного 

Хреста України. 

 

Мережа закладів культури і спорту 

          Робота закладів культури спрямована на збереження і розвиток української 

національної культури, активізації діяльності закладів культури, шляхів збереження 

існуючої мережі і посилення їх ролі в розгортанні процесів національно - 

культурного відродження, поліпшення матеріально-технічної бази. Проводяться 

свята, фестивалі, конкурси, інші культурно-мистецькі заходи, пов'язані з 
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відзначенням календарних та пам'ятних дат в Україні, а також обласні культурно - 

мистецькі свята, що є історичним надбанням не лише Тетіївської громади, а й 

України в цілому.  

       Культурно-освітню роботу в Тетіївській об’єднаній територіальній громаді 

здійснюють 17 будинків культури та клубних установ, 9 колективів художньої 

самодіяльності, що мають статус народного, які популяризують громаду в Україні, 

19 бібліотек, Тетіївський історико-краєзнавчий музей, що зберігає історичний та 

культурний спадок нашої місцевості, 18 історико-архітектурних пам’яток. 

Основною проблемою культурно-освітнього спрямування в громаді є 

відсутність достойних умов (ремонту) для забезпечення основних видів діяльності 

працівників клубних закладів, що значно ускладнює, а подекуди унеможливлює 

проведення культурно-масових заходів для населення, насамперед молоді. Також 

гострою проблемою є опалення закладів культури, що практично робить 

неможливим їх використання у зимовий період. 

Проблема наповнюваності бібліотечних установ новими зразками художньої, 

спеціалізованої та іншої літератури, яка б була цікава для молоді і могла відродити у 

неї культуру читання також потребує вирішення. 

До структури релігійних громад Тетіївської ОТГ входять 14 православних 

церкв та храмів, Польська капличка, Євангельські християни-баптисти, Церква 

адвентистів 7-го дня, «Свідки Єгови», Незалежна помісна церква християська 

Нового Завіту «Живе слово» та храм Всіх святих.  

       До спортивної інфраструктури громади  відноситься Стадіон «Колос», КП МЦ 

«Креатив».  На території стадіону "Колос" знаходиться: футбольне поле з рулонним 

газоном європейського формату, поле для міні-футболу, комплекс вуличних 

тренажерів, бігові легкоатлетичні доріжки. 

     Проводиться підтримка команд міста з біатлону, карате, веслування на байдарках 

та каное, які беруть участь в різноманітних змаганнях, конкурсах,  зборах, 

олімпіадах тощо. 

 
Соціальне забезпечення 

                Соціальне забезпечення - одна з головних функцій держави, яка 

здійснюється завжди і за будь-яких умов на користь непрацездатних і хворих людей, 

пенсіонерів, безробітних, малозабезпечених. За останні роки, незважаючи на 

зусилля влади щодо поліпшення соціально-економічної ситуації та підвищення 

матеріального рівня життя населення, збільшується кількість громадян, які 

потребують соціального захисту. Соціальний захист пенсіонерів та інвалідів з боку 

держави полягає у наданні грошової допомоги, засобів пересування, протезування, у 

встановленні опіки або стороннього догляду. 
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На сьогоднішній день соціальну інфраструктуру Тетіївської ОТГ 

представляють: 

 Управління соціального захисту населення РДА; 

 Тетіївський районний центр  зайнятості; 

 Тетіївське об’єднане управління пенсійного фонду України в Київській 

області; 

 Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) Тетіївського району. 

 

  В місті Тетієві на території центральної районної лікарні у 2002 році було 

створено стаціонарне відділення для постійного проживання одиноких та одиноко 

проживаючих  громадян похилого віку (в даний час називається відділення 

стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання). Відділення 

розраховане на проживання 30 осіб. Працює у даному закладі  10 працівників. В 

даний час проживає 15 осіб похилого віку та інваліди. У відділенні 

надаються  соціальні послуги та постійний догляд громадянам, які перебувають у 

складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. Пенсіонери які 

проживають у відділенні забезпечуються чотирьохразовим харчуванням, одягом, 

взуттям, реабілітаційними засобами та інше. 
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2. Результати соціологічного дослідження – основні показники 

Протягом березня-травня 2018 року у громаді проводилося соціологічне 

дослідження умов життя та якості послуг що надаються. Для цього були розроблені 

форми анкет для опитування мешканців громади та керівників установ, підприємств 

і організацій, затверджені на засіданні робочої групи, організовано розповсюдження 

та отримання відповідей на поставлені в анкетах запитання. В результаті були 

отримані відповіді від 427 респондентів в тому числі 400 – мешканців громади (в 

т.ч. 65% - жінки, 35% - чоловіки) та 27 – керівників підприємств. Підсумки 

опитування є репрезентативними. 

Результати опитування мешканців громади 

     Найактивнішу участь в опитуванні прийняли такі версти населення, як наймані 

працівники, службовці та безробітні, а також студенти, пенсіонери, підприємці і 

керівники. За віковою категорією 36%  громадян віком 40-50 років та  31% - 25-40 

років, молодь до 25 років та люди віком 50-60 років прийняли участь в опитуванні у 

кількості по 15%  та люди пенсійного віку проголосували в кількості 4%. 

 

       Більша частина населення громади  –  41,35% опитуваних -  задоволені умовами 

і вважають комфортним проживанням в громаді, 7,27% з них хочуть, щоб тут жили і 

їхні діти та 5,26%  - людей рекомендували свою громаду для проживання своїм 

знайомим. 29,8% -  опитуваних відповідають що просто змушені жити в даній 

місцевості 23,3%  - вважають, що немає перспектив для розвитку. Нажаль, є такі 

громадяни 5,5%, що бажають виїхати при найменшій можливості. 
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      Як показують дані наступного опитування, найбільшою проблемою для 

населення є можливість працевлаштування, незадовільний стан доріг та умови 

започаткування та ведення власного бізнесу. Проте, більшість задоволені рівнем 

надання освітніх послуг, роботою дошкільних установ, медичним забезпеченням та 

екологічним станом громади. 
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      Можливість працевлаштування є головною проблемою більшості опитаних 

громадян і становить 21% голосів, відсутність зовнішніх інвестицій на територій 

громади заважає розвитку економіки, так вважають 10% населення, стільки ж 

вважають, що громадська ініціативність і активність недостатньо розвинена. Питому 

вагу має низька якість (відсутність) дорожнього покриття між населеними пунктами, 

а також хотілось збільшити можливість для самореалізації та забезпечення 

змістовного дозвілля. 

На питання: «В якій послідовності Ви б розмістили нижче представлені завдання, 

які необхідно здійснити для розвитку громади?» громадяни відповіль в такому 

порядку: 

 
1. Зменшення рівня безробіття – 63% 

2. Сприяння розвитку промислових підприємств – 8% 

3. Ремонт вулиць – 8% 

4. Розвиток малого і середнього бізнесу – 7% 

5. Ремонт доріг між поселеннями громади – 5% 

6. Підтримка кооперативного руху – 2% 

7. Благоустрій населених пунктів громади – 2% 

8. Покращення освітлення населених пунктів громади – 2% 

9. Розвиток сфери дозвілля (відпочинку, спорту)– 2% 

10.  Покращення водопостачання – 1% 
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       На думку населення громади основним ресурсом для подальшого розвитку є 

прогресивна та дієва місцева влада, місцеві підприємства і підприємці, активність 

мешканців громади та вільні промислові приміщення. 

Анкетування підприємців громади 

       Участь в анкетувані взяли 27 підприємців різних напрямків діяльності. 

Основним власником підприємства є фізичні особи (в т.ч. ФОП) – 70%,  Українські 

юридичні особи – 26% та громада – 4%. 

 

      Сфери діяльності підприємств: 12 підприємств по вирощуванню і переробці с/г 

продукції,  9 -  з роздрібної торгівлі, 2 – по виробництву харчової промисловості, 2 – 

з оптової торгівлі харчової продукції, 1 -  з перевезення і 1 іншої категорії. 

 

      Підприємці переважно задоволені рівнем співпраці з різними державними 

установами. 

 

 

     

Підприємці дають високу оцінку діяльності органам місцевого 

самоврядування, особливо управлінні міської та селищним радам, постійним 

комісіям ради, депутатм ради, також органу реєстрації бізнесу, податковому органу 

та пожежній охороні. 
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       Всього 10 підприємців відчувають нестачу спеціалістів певних специфічних 

професій, навичок персоналу, які є важливими для майбутнього розвитку 

підприємства, двоє з них очікують в найближчому майбутньому, 17 задоволені 

підбором кадрів. 

 

       Підприємці, що взяли участь у голосуванні, вважають що розвитку громади 

найбільше заважає недостатня кількість місць для працевлаштування, недостатня 



42 
 

громадська ініціативність та активність мешканців і низька якість дорожнього 

покриття між населеними пунктами. 

 

На думку підприємців значна частина бізнесу знаходиться в тіні. 

    Проаналізувавши більш поглиблено відповіді в анкетуванні доходимо висновку, 

що базовою проблемою є слабка економіка у громаді. Відсутність ділової 

активності, що в основі має недостатні зовнішні і в більшій мірі внутрішні 

інвестиції. Передумовою цього є мало вивчені представниками бізнесу світові 

економічні тенденції і страх інвестувати в модернізацію своїх підприємств. 
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3.SWOT-аналіз – висновки 

SWOT-аналіз Тетіївської ОТГ 

SWOT-аналіз Тетіївської   міської об’єднаної територіальної громади проведено 

з урахуванням стану та тенденцій розвитку громади, актуальних проблемних питань 

галузей господарського комплексу та соціальної сфери. Також проаналізувавши 

статистичну інформацію описово-аналітичної частини (соціально-економічного 

аналізу розвитку громади за 2012-2017 роки), результати опитування думки 

мешканців громади та підприємців та пропозицій, наданих членами робочої групи з 

розроблення проекту Стратегії розвитку Тетіївської міської об’єднаної 

територіальної громади на період до 2023 року визначено такі сильні й слабкі 

чинники (сторони) та можливі зовнішні впливи (можливості та загрози) на 

подальший соціальний та економічний розвиток для ОТГ.  

 

Таблиця 7. Сильні та слабкі сторони Тетіївської ОТГ 

Сильні сторони Слабкі сторони 

1. Адміністрація 
 Прогресивна, дієва та 

цілеспрямована місцева влада 

 Поінформованість громади про 

роботу та прийняття рішення влади 

через наявні інформаційні ресурси: 

(офіційний веб-сайт Тетіївської 

міської ради, сторінка у Facebook, 

газети «Тетіївська Земля» та «Тетіїв 

сьогодні», врахування керівництвом 

думки мешканців громади) 

 Створення міського Центру 

надання адміністративних послуг 

 Недостатність 

власних (бюджетних) фінансових 

ресурсів  (для забезпечення 

системного соціально-економічного 

розвитку громади.) 

 Відсутність єдиної електронної 

бази в управлінні громадою 

(наприклад у вигляді CRM системи, 

що включає в себе просторовий план 

громади) 

 

2. Економіка 

 Наявність великої кількості землі, 

що придатна для обробітку та 

вирощування с/г культур (34 573 

га), переважно чорноземи. 

 Розвинена транспортна мережа. 

наявна залізнична гілка Козятин – 

Жашків, з станцією в м.Тетіїв, 

невелика відстань (~30км ) до 

 Відтік молоді, 

висококваліфікованої робочої сили 

у великі міста та за кордон 

Недостатня кількість робочих місць 

(переважно в сільській місцевості з 

належною оплатою праці) 
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автомобільної дороги міжнародного 

значення  (Е-95)  Київ – Одеса 

 Наявність об‘єктів, доступних для 

інвестування та земель за межами 

населених пунктів, які потенційно 

можуть бути інвестиційними 

ділянками 

 Привабливі природно- рекреаційні 

території  громади 

 Значна частка працездатного 

населення (52% від загальної 

кількості) 

 Зменшення кількості підприємств, 

що здійснюють виробництво 

товарів та зниження  потужностей 

яких залишились. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Інфраструктура 

 Наявність розгалуженої мережі 

електропостачання, міського 

водопостачання, газопостачання 

 Встановлення системи 

відеоспостереження в місті 

 Застаріла  матеріально-технічна 

база підприємств 

 Зношеність переважної більшості 

інженерних мереж (систем 

водопостачання, центрального 

водовідведення) 

 Дорожнє покриття, зокрема, в 

сільській місцевості, потребує 

ремонту 

4.Освіта 

 Наявна достатня мережа 

навчальних закладів: Тетіївський 

навчально-виховний комплекс 

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 

природничо-математичний ліцей"(646 

учнів) , Тетіївський навчально - 

виховний комплекс "Гімназія - 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

(309 учнів)", “Дібрівський аграрний 

ліцей”,  4 ЗОШ (725 учнів), 8 НВО (480 

учнів), 7 дошкільних закладів (773 

дітей) 

Наявність закладів позашкільної 

освіти: центр дитячої та юнацької 

творчості, музична школа та дитяча 

юнацько-спортивна школа 

 Приміщення навчальних закладів 

потребують впровадження заходів 

із теплореновації та підвищення 

енергоефективності 

 Недостатня кількість дітей 

шкільного та дошкільного віку 

зокрема у сільських населених 

пунктах громади 

 Невідповідність потужностей на які 

розраховані навчальні заклади 

(наповнюваність шкіл в середньому 

складає майже 38%) 

 Невідповідність матеріально- 

технічного забезпечення закладів 

освіти сучасним вимогам 

5.Медицина 
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6.Культура та спорт 

 Розвинена мережа закладів 

культури та спорту  (17 будинків 

культури та клубних установ, 9 

колективів художньої самодіяльності, 

що мають статус народного, які 

популяризують громаду в Україні,19 

бібліотек Тетіївський історико-

краєзнавчий Музей, що зберігає 

історичний та культурний спадок 

нашої місцевості, 18 історико-

архітектурних пам’яток,  стадіон 

«Колос» та  КП «Тетіївський МЦ 

«Креатив», 3D Кінотеатр 

«Адреналін») 

 Більшість закладів культури 

потребують ремонту та 

впровадження заходів щодо 

енергоефективності 

 Недостатня кількість зон для 

дитячого відпочинку та сучасних 

спортивних майданчиків 

7. Навколишнє середовище та туризм 

 Екологічно чистий регіон, 

відсутність промислових підприємств 

- забруднювачів навколишнього 

середовища 

 Наявність природних ресурсів:    

Мальовничі та привабливі ландшафти 
(ліси 3 586га), ставки (815,3га), річка 
Роська, заказники, пам’ятки природи 
та архітектури ), які можуть бути 
використані для відпочинку та 
зеленого туризму 
 

 Забруднюваність  навколишнього 

середовища твердими побутовими 

відходами  (Відсутність організацій 

по переробці даних відходів). 

 

 Недостатньо використовується 

потенціал громади для організації 

та розвитку туризму (Нерозвинута  

туристична  інфраструктура (готелі, 

атракціони, виставки та ін.) 

 

 

 Розвинута система медичних 

установ (центр первинної медико-

санітарної допомоги, поліклініка,  

центр надання спеціалізованоі 

допомоги, наявність ФАПу в кожному 

старостинському окрузі) 

 Недостатній рівень медичного 

обслуговування ( дефіцит  молодих 

кваліфікованих спеціалістів  для 

медичних закладів, застаріле 

діагностичне та лікувальне 

обладнання медичних закладів) 
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Можливості Загрози 

Економіка  

 Розширення меж громади за 

рахунок приєднання сіл, які не 

створили громаду. 

 Розвиток підприємств з переробки 

с/г продукції (переробка зернових, 

плодово-ягідних та овочевих культур 

за підтримки вітчизняних та іноземних 

інвесторів)  

 Розвиток альтернативної 

енергетики (енергія сонця - теплова 

та електроенергія , виробництво 

біопалива, біогазу). 

 Вирощування екологічно чистої 

сільськогосподарської продукції 

(використання інноваційних підходів, 

новітніх технологій, добрив та техніки) 

 Розвиток тваринництва, підсобних 

господарств 

 Створення технопарку 

 Військовий конфлікт на сході 

 Відтік людських ресурсів (Міграція 

до великих міст та за кордон через 

відсутність робочих місць з належною 

оплатою праці) 

 Знецінення національної грошової 

одиниці  

 Зростання цін на енергоносії 

(газ,електроенергія, нафтопродукти) 

 

 

Регіональні та міжнародні контакти 

 Розширення міжрегіональних 

зв’язків (співпраця з іншими 

об’єднаними громадами)  

 Участь у державних та 

закордонних проектах із 

впровадження інноваційних підходів  

 Конкуренція з іншими містами та 

громадами (як усередині, так і за її 

межами) 

Демографічна ситуація 
 Покращення показників 

природнього відтворення 

населення (стимулювання 

народжуваності, забезпечення 

підтримки сімей з дітьми) 

 Погіршення демографічної ситуації 

(старіння громади, низька 

народжуваність та поширення 

алкоголізму і наркоманії) 

Навколишнє середовище та туризм 

 Розвиток туристичної галузі 

(популяризація привабливості 

архітектурно-історичних об’єктів, 

організація міжнародних 

фестивалів,облаштування зон 

відпочинку та розвиток зеленого 

туризму, наявні мальовничі та 

привабливі ландшафти які можуть 

бути використані для відпочинку та 

зеленого туризму) 

 Забруднення навколишнього 

середовища (стихійні сміттєзвалища) 
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       Для сильних сторін Тетіївіської громади важливо поєднання чистого 

середовища з величезними можливостям для розвитку сфери рекреації з хорошим 

транспортним сполученням, з доволі розвинутою промисловістю, наявністю 

достатньо розвиненої мережі навчальних закладів, системи медичних установ, 

розвиненої мережі закладів культури.  

       Наявність потужних підприємств, їх розвиток та розширення потужностей 

зумовлюють соціальну активність місцевого населення, що проявляє себе як в 

громадській сфері, так і економіці. Це дозволяє громаді отримувати суттєві 

надходження до бюджету та забезпечувати надання визначеного законодавством 

України переліку публічних та соціальних послуг. 

      Слід відмітити і низку локальних факторів, що посилюють унікальність 

вищезазначених: великі площі землі, що придатні для обробітку та вирощування с/г 

культур (переважно чорноземи) та водні ресурси, наявність об‘єктів, доступних для 

інвестування та земель за межами населених пунктів, які потенційно можуть бути 

інвестиційними ділянками в поєднанні з екологічно чистим регіоном та достатньою  

наявністю природних ресурсів може сприяти позитивній динаміці розвитку 

Тетіївської громади. 

       Серед негативних факторів найзагрозливішим є негативні демографічні 

тенденції, зокрема в сільських місцевостях, недостатня кількість робочих місць з 

належною оплатою праці, в результаті відбувається відтік молоді, 

висококваліфікованої робочої сили у великі міста та за кордон.  Недостатність 

власних (бюджетних) фінансових ресурсів для  забезпечення системного соціально-

економічного розвитку громади. 

     Більшість навчальних закладів потребують оновлення матеріально- технічного 

забезпечення  які відповідаютимуть сучасним вимогам, також необхідне 

впровадження заходів із теплореновації та підвищення енергоефективності, 

невідповідність потужностей, особливо сільських місцевостях,  на які розраховані 

навчальні заклади. 

       Недостатній рівень медичного обслуговування, особливо дефіцит  молодих 

кваліфікованих спеціалістів, застаріле діагностичне та лікувальне обладнання 

медичних закладів. 

      Проблема навколишнього середовища полягає у відсутності організації по 

переробці твердих побутових відходів. 

      Підсумовуючи висновки SWOT варто зауважити, що в Тетіївській ОТГ сильні 

сторони переважають над слабкими, хоча перелік останніх – великий. Є значна 

кількість загроз, але можливостей для успішного розвитку громади явно більше.  

      До проектів, що матимуть стратегічне значення, відносяться  - розширення меж 

громади, розвиток підприємств з переробки с/г продукції, розвиток альтернативної 
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енергетики, вирощування екологічно чистої сільськогосподарської продукції, 

розвиток тваринництва, підсобних господарств, створення технопарку, розвиток 

туристичної галузі. 

      Участь у державних та закордонних проектах із впровадження інноваційних 

підходів та співпраця з іншими об’єднаними громадами дасть значний зріст в 

економіці Тетіївської ОТГ.  

      Зрештою, всі проекти, що здійснюватимуться, матимуть на меті створення 

максимально комфортних умов проживання на території громади, привабливих як 

для місцевих мешканців, так і для жителів інших міст. 

 

 

4. SWOT-матриця Тетіївської громади 

 

        SWOT-матриця є методом визначення конкурентних переваг, викликів, 

захищеності та ризиків, яка дозволяє виявити взаємозв‘язки між внутрішніми 

чинниками – сильними та слабкими сторонами суб’єкта аналізу та зовнішніми 

впливами – можливостями та загрозами. Далі подаються варіанти кореляцій між 

внутрішніми чинниками та зовнішніми впливами, які дозволяють в подальшому 

визначити стратегію дій для реалізації можливостей у використанні сильних сторін 

та зменшення ризиків впливу на слабкі сторони суб’єкта аналізу. Такі варіанти 

називаються стратегіями й їх може бути чотири, а саме:  

Стратегія 1 – «Порівняльні (конкурентні) переваги». За допомогою матриці зв’язків 

між внутрішніми чинниками, а саме сильними сторонами суб’єкту, та зовнішніми 

впливами – можливостями, визначаються найбільш перспективні сторони, які краще 

за інших сприймають вплив зовнішніх факторів й дають сильніший поштовх 

соціально-економічному розвитку.  

Стратегія 2 – «Виклики». В цьому випадку матриця зв’язків будується між 

слабкими сторонами суб’єкта та зовнішніми позитивними можливостями, які 

дозволяють зменшити вразливість суб’єкта.  

 Стратегія 3 – «Ризики». Матриця зв’язків між слабкими сторонами та загрозами 

дозволяє визначити найбільш слабкі місця (внутрішні чинники) суб’єкта аналізу при 

впливі негативних зовнішніх факторів – загроз, тобто найбільш імовірні ризики при 

подальшій реалізації планів розвитку громади.  

Стратегія 4 – «Захищеність». Матриця зв’язків між сильними сторонами суб’єкта 

та зовнішніми негативними впливами (загрозами) й дозволяє визначити які саме 

сильні сторони суб’єкта дозволяють нівелювати останні. 
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      Лінія з стрілкою на схемах означає сильний вплив сторін. Саме ці зв'язки 

дозволяють визначити конкурентні переваги, виклики, захищеність та ризики при 

розробці стратегії розвитку області. Далі вони є основою для стратегічного вибору – 

формулювання стратегічних та операційних цілей розвитку громади на 

довгострокову перспективу.  
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Стратегія 1  

 Порівняльні переваги «сильні сторони – можливості» 

 

 

 

 

 

Сильні сторони  Можливості 

Наявність великої кількості землі, 

що придатна для обробітку та 

вирощування с/г культур  

 
Розширення меж  громади 

Розвинена транспортна мережа 
 

Розвиток підприємств з переробки с/г 

продукції 

Наявність об‘єктів, доступних для 

інвестування та земель за межами 

населених пунктів, які потенційно 

можуть бути інвестиційними 

ділянками 

 

Розвиток альтернативної енергетики  

Створення технопарку 

Привабливі природно- рекреаційні 

території  громади 
 

Вирощування екологічно чистої 

сільськогосподарської продукції  

 Значна частка працездатного 

населення 
 

Розвиток тваринництва, підсобних 

господарств 

Наявність розгалуженої мережі 

електропостачання, міського 

водопостачання, газопостачання 

 

Розширення міжрегіональних зв’язків 

Встановлення системи 

відеоспостереження в місті 
 

Участь у державних та закордонних 

проектах  

Наявна достатня мережа 

навчальних закладів 
 

Покращення показників природнього 

відтворення населення  

Розвинута система медичних 

установ  
 

Розвиток туристичної галузі 

Розвинена мережа закладів 

культури 
  

Екологічно чистий регіон   

Наявність природних ресурсів   

Підтримують

ььь 
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Стратегія 2 
Виклики «слабкі сторони – можливості» 

Слабкі сторони  Можливості 

Недостатність власних 
(бюджетних)фінансових 
ресурсів   

 

Розширення меж громади 

Відсутність єдиної електронної 
бази в управлінні громадою  

Розвиток підприємств з переробки с/г 

продукції 

Відтік молоді, висококваліфікованої 
робочої сили у великі міста та за 
кордон 

 

Розвиток альтернативної енергетики  

Створення технопарку 

Зменшення  кількості підприємств, 
що здійснюють виробництво 
товарів та зниження  потужностей 
тих, що залишились 

 

Вирощування екологічно чистої 

сільськогосподарської продукції  

Застаріла  матеріально-технічна 
база підприємств  

 
Розвиток тваринництва, підсобних 

господарств 

Зношеність переважної більшості 
інженерних мереж 

 
Розширення міжрегіональних зв’язків 

Дорожнє покриття, зокрема, в 
сільській місцевості, потребує 
ремонту 

 

Участь у державних та закордонних 
проектах 

Приміщення навчальних закладів 
потребують впровадження заходів 
із теплореновації та підвищення 
енергоефективності 

 

Покращення показників природнього 

відтворення населення  

Недостатня кількість дітей 
шкільного та дошкільного віку 
зокрема у сільських населених 
пунктах громади 

 

Розвиток туристичної галузі 

Невідповідність потужностей на які 
розраховані навчальні заклади 

 
 

Невідповідність матеріально- 
технічного забезпечення 
закладів освіти сучасним 
вимогам 
 

 

 

Недостатній рівень медичного 
обслуговування  

 
 

Більшість закладів культури 
потребують ремонту та 
впровадження заходів щодо 
енергоефективності 

 

 

Недостатня кількість зон для 
дитячого відпочинку та сучасних 
спортивних майданчиків 

 

 

Забруднюваність  
навколишнього середовища 
твердими побутовими відходами   

 

 

Недостатньо використовується 
потенціал громади для 
організації та розвитку туризму 

 

 

Зменшують 
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Стратегія 3 

Захищеність «загрози – сильні сторони» 

Загрози   Сильні сторони 

Військовий конфлікт на сході 

 

Наявність великої кількості землі, що 
придатна для обробітку та вирощування 
с/г культур  

Відтік людських ресурсів  Розвинена транспортна мережа 

Знецінення національної грошової 
одиниці 

 

Наявність об‘єктів, доступних для 
інвестування та земель за межами 
населених пунктів, які потенційно можуть 
бути інвестиційними ділянками 

Зростання цін на енергоносії 
 

Привабливі природно- рекреаційні 
території  громади 

Зняття мораторію на продаж 
земель с/г призначення 

 
Значна частка працездатного населення 

Конкуренція з іншими містами та 
громадами   

Наявність розгалуженої мережі 
електропостачання, міського 
водопостачання, газопостачання 

Погіршення демографічної 
ситуації   

Встановлення системи 
відеоспостереження в місті 

Забруднення навколишнього 
середовища  

Наявна достатня мережа навчальних 
закладів 

 
 

Розвинута система медичних установ  

  Розвинена мережа закладів культури 

  Екологічно чистий регіон 

  Наявність природних ресурсів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зменшують 
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Стратегія 4 
 Ризики «слабкі сторони – загрози» 

Слабкі сторони  Загрози  

Недостатність власних 
(бюджетних)фінансових 
ресурсів   

 

Військовий конфлікт на сході 

Відсутність єдиної електронної 
бази в управлінні громадою 

 
Відтік людських ресурсів 

Відтік молоді, 
висококваліфікованої робочої 
сили у великі міста та за кордон 

 

Знецінення національної грошової одиниці 

Зменшення  кількості підприємств, 
що здійснюють виробництво 
товарів та зниження  потужностей 
тих, що залишились 

 

Зростання цін на енергоносії 

Застаріла  матеріально-технічна 
база підприємств  

Зняття мораторію на продаж земель с/г 
призначення 

Зношеність переважної 
більшості інженерних мереж  

Конкуренція з іншими містами та 
громадами 

Дорожнє покриття, зокрема, в 
сільській місцевості, потребує 
ремонту 

 

Погіршення демографічної ситуації  

Приміщення навчальних 
закладів потребують 
впровадження заходів із 
теплореновації та підвищення 
енергоефективності 

 

Забруднення навколишнього середовища 

Недостатня кількість дітей 
шкільного та дошкільного віку 
зокрема у сільських населених 
пунктах громади 

 

 

Невідповідність потужностей на 
які розраховані навчальні 
заклади 

 

 

Невідповідність матеріально- 
технічного забезпечення 
закладів освіти сучасним 
вимогам 

 

 

Недостатній рівень медичного 
обслуговування  

 
 

Більшість закладів культури 
потребують ремонту та 
впровадження заходів щодо 
енергоефективності 

 

 

Недостатня кількість зон для 
дитячого відпочинку та сучасних 
спортивних майданчиків 

 

 

Забруднюваність  
навколишнього середовища 
твердими побутовими 
відходами   

 

 

Недостатньо використовується 
потенціал громади для 
організації та розвитку туризму 

 

 

 

Посилюють 
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5. Порівняльні переваги, виклики, захищеність та ризики 

    Порівняльні переваги 

       В результаті побудови SWOT-матриці зв’язків між сильними сторонами та 

можливостями найбільшу підтримку через реалізацію сприятливих можливостей 

мають такі сторони: 

- Наявність природних ресурсів, потенційних рекреаційних зон, природно – 

ландшафтних об’єктів водного фонду, що в сумісництві з тим, що ми маємо 

екологічно чистий регіон дає нам змогу впевнено розвивати туристичну 

галузь. 

 

- На світових ринках зростає попит на сільськогосподарську продукцію та 

продовольчі товари. Наявність земель сільськогосподарського призначення та 

використання їх для виробництва екологічно чистої продукції, використання 

місцевої спеціалізації дозволить утворити диверсифіковані робочі місця та 

зменшити відтік з громади кваліфікованих кадрів. 

 

- Інтереси донорів та інвесторів саме до об’єднаних територіальних громад та 

наявність дієвої влади у співпраці з громадою дозволяє розраховувати на 

додаткові кошти для реалізації інфраструктурних та інестиційних проектів. 

 

      Виклики 

        У результаті побудови SWOT-матриці зв’язків між слабкими сторонами та 

можливостями останні спроможні компенсувати перші, а саме, можливіть розвитку 

підприємств з переробки  с/г продукції, вирощування екологічно чистої продукції та 

розвиток туристичної галузі зменшить відтік молоді та кваліфікованої робочої сили 

у великі міста та за кордон. 

       Розвиток альтернативної енергетики дозволить зменшити залежність від 

дорогих енергоресурсів. 

    Захищеність 

В результаті побудови SWOT-матриці зв’язків між сильними сторонами та 

загрозами можна визначити які позитивні внутрішні чинники дозволяють 

компенсувати зовнішні негативні фактори (загрози): 

Такі сильні сторони як наявність об’єктів для інвестування, привабливі природно – 

рекреаційні умови та значна частка працездатного населення дозволяє нам сміливо 

конкурувати з іншими громадами та містами. 
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    Ризики 

      В результаті побудови SWOT-матриці зв’язків між загрозами та слабкими 

сторонами можна з’ясувати, на які слабкі сторони суб’єкта аналізу найбільше 

можуть вплинути негативні зовнішні фактори (загрози): 

      Військовий конфлікт на сході та відтік людських ресурсів із держави значно 

посилює таку слабку сторону як відтік молоді та висококваліфікованої робочої сили 

за межі громади. 

      Погіршення демографічної ситуації посилює таку слабку сторону як недостатня 

кількість дітей дошкільного та шкільного віку а разом з тим невідповідність 

потужностей на які розраховані навчальні заклади, що значно здорожчує їх 

утримання. 

 

6. Сценарії розвитку громади 

      Основними сценаріями розвитку є базовий (або інерційний) та модернізаційний 

(або реалістичний). 

Інерційний сценарій розвитку: 

      Інерційний сценарій базується на припущення, що баланс внутрішніх та 

зовнішніх факторів впливу на громаду як суспільне та соціально-економічне явище 

залишається незмінним, система змінюється за попереднім алгоритмом, тобто за 

інерцією. В цілому, суспільно-економічний стан країни та регіону є або 

нейтральним, або таким, що не сприяє розвитку громади. 

       Базові припущення інерційного сценарію (національний рівень): 

− на сході України продовжується агресія, що відволікає значні ресурси; 

− триває міжнародний тиск на державу Україна від її союзників, що стимулює її 

запровадження нових регуляторних актів, які спрямовані на зменшення рівня 

корупції та покращення умови ведення бізнесу, втім відбувається це не досить 

швидко; 

− у зв`язку з проведенням в 2019 р. президентських виборів темпи реформ в Україні 

згортаються; деяке виключення становить реформа місцевого самоврядування через 

те, що вже набрала значний темп та продемонструвала кращі результати, але й вона 

рухається переважно за інерцією під тиском; 

− Україна отримує лише частину із запланованої допомоги Європейського Союзу 

через постійні зриви у виконанні власних зобов`язань щодо реалізації положень 

Угоди про асоціацію між Україною та ЄС; 
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− зовнішньоторгівельне сальдо України залишається від’ємним на тлі постійних 

проблем із отриманням чергового траншу кредиту від МВФ та інших міжнародних 

донорів; 

− інвестиційна привабливість України залишається низькою, рівень залучення 

інвестицій не зростає; 

− ВВП України повільно зростає (біля 2% на рік), а інфляція балансує на межі 

повзучою та галопуючої; 

− держава виявляється неспроможною здійснити монетизацію пільг та субсидій, що 

призводить до збагачення одним та збідніння інших громадян України та росту 

утриманських настроїв, отже негативно впливає на соціальну та економічну 

активність населення; 

− в цілому в країні зберігається динамічний баланс серед різних політичних сил та 

суспільних настроїв, який створює доволі неспокійне суспільне тло, але без значних 

потрясінь. 

Базові припущення інерційного сценарію – місцевий рівень: 

− формуватиметься ідентичність громади, але впізнаваність її в регіоні та в Україні 

поки що незначна; 

− наявна структура економіки громади не зазнає принципових змін, інвестиції не 

надходять, загальна тенденція залишається незмінною; 

− підприємницький та інвестиційний клімат залишається на тому ж рівні; 

− держава виконуватиме свої зобов`язання щодо надання субвенції на розвиток 

інфраструктури Тетіївської ОТГ, але її обсяги, які і сьогодні є незначними, постійно 

зменшуватимуться;  

− більшість коштів державного бюджету, що спрямовуються на розвиток, надалі 

розподілятимуться не через ДФРР, а в «ручному режимі» – через субвенцію на 

соціально-економічний розвиток, громада зможе отримати незначну частину цього 

фінансування, що дозволить реалізувати кілька проектів, які матимуть локальний 

характер, та не розв’яжуть глобальної проблеми; 

− громада не скористається можливостями та коштами міжнародної технічної 

допомоги через брак кваліфікованих фахівців з підготовки проектів; 

− інфраструктура освітньої, медичної, соціальної та комунальної сфер залишається 

такою ж і буде обтяжливою для бюджету громади; 

− рівень громадянської та підприємницької активності не зміниться, надходження 

від такого роду діяльності незначно зростуть, але й надалі місцеві підприємці 

масово уникатимуть сплати податків. 
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Що відбувається: 

- демографічна ситуація залишається без змін, а вікова структура населення  

змінюється у бік зменшення працездатного населення ; 

- промисловий потенціал повільно скорочується без відчутних інвестицій в 

модернізацію підприємств; 

-  внаслідок скорочення робочих місць в реальному секторі, більшість 

населення живе за рахунок торгівлі, бюджетних, пенсійних та соціальних виплат; 

- Посилюється відтік кваліфікованих кадрів працездатного віку поза межі 

громади; 

- За рахунок зростання надходжень до бюджету ОТГ дещо покращаться окремі 

об’єкти інфраструктури громади, однак її модернізація розтягнеться на довгі 

роки. 

 

Модернізаційний сценарій розвитку 

     Модернізаційний сценарій розвитку базується на припущеннях формування дуже 

сприятливих зовнішніх (міжнародних, національних) та внутрішніх (в громаді) 

факторів впливу. Тобто громада максимально скористається можливостями 

стрімкого розвитку країни. 

 

Базові припущення модернізаційного сценарію (національний та регіональний 

рівень»: 

− «Армія, мова, віра». Україні вдасться досягнути власної ідентичності, що 

дозволить мобілізувати ресурси задля розквіту держави;  

− вступ України до НАТО та ЄС – гарантії безпеки та європейського рівня життя; 

 

− державі Україна вдасться подолати системну корупцію та її обсяги суттєво 

зменшаться на оперативному рівні, що призведе до суттєвого зростання доходів 

державного бюджету та коштів, якими оперує держава для підтримки регіонального 

розвитку; 

− економіка України демонструватиме стійке зростання, що перевищуватиме 5% на 

рік, а інфляція не виходитиме за межі 10%; 

− курс гривні залишатиметься в межах прогнозного, а кількість вільних кредитних 

ресурсів зростатиме, відповідно ціна запозичень зменшуватиметься, а їхня 

доступність для бізнесу й громадян зростатиме; 

− Україна вчасно та в повному обсязі виконуватиме свої зобов`язання перед 

партнерами (насамперед, ЄС та США), що призведе до збільшення обсягів 

фінансової допомоги та дешевих кредитів; 
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− кошти, що спрямовуються на регіональний економічний розвиток, 

розподілятимуться прозоро, на конкурсних засадах, виключно через ДФРР; 

− дедалі зростатиме економічний ефект від децентралізації, що позитивно вплине на 

рівень життя в країні в цілому; 

− Україна поверне окуповані території, почнеться процес поступової реінтеграції 

окупованих територій, але тримаватиме він довго, тому в перші роки не вимагатиме 

значних капіталовкладень зі сторони України; 

− українській державі вдасться навести лад у системі пільг та соціальної допомоги, 

що дозволить перерозподілити наявні ресурси та використовувати їх ефективніше; 

− Київська область демонструватиме темпи розвитку, що випереджатимуть 

середньо-українські показники та привертатимуть додатковий інтерес потенційних 

інвесторів; 

− частина коштів обласного бюджету розподілятиметься між громадами на 

конкурсних засадах для підтримки їхніх проектів місцевого розвитку (на основі 

дольової участі). 

 

Базові припущення модернізаційного сценарію – місцевий рівень: 

− буде сформовано локальну ідентичність громади як територіальної спільноти, 

мешканці якої розуміють спільність своїх особистих інтересів з інтересами громади; 

− місцевий бізнес позитивно відреагує на зміни що відбуваються, збільшиться його 

ступінь довіри до самоврядної влади; 

− громада матиме достатню інституційну спроможність, аби постійно працювати 

над залученням зовнішніх джерел фінансування – на конкурсних засадах; 

− громада сформує всі базові планові документи та, в цілому, буде їх 

дотримуватися; 

− громада інвентаризує всі свої наявні ресурси (майно, земля) та зможе ними 

ефективно управляти; 

− будуть розроблені та поширені інвестиційні пропозиції громади; 

− громада докладатиме чималих зусиль для розвитку на її теренах туризму, 

насамперед, сільського, зеленого, спортивного; 

− діловий клімат в громаді спрятиме поширенню та урізноманітненню 

підприємницької діяльності; 

− заклади соціальної та гуманітарної сфери будуть модернізовані. 
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Що відбувається: 

− Збільшується громадянська активність мешканців громади, вони разом 

відстоюють її інтереси, докладають особистих зусиль заради загального успіху; 

− на терени громади заходять стратегічні для неї бізнес-проекти; 

− місцеві підприємці свідомо виводять частину своєї діяльності з «тіні», відповідно 

помітно зростають власні надходження до бюджету громади; 

− кожного року громада залучає значні зовнішні ресурси для свого розвитку як з 

державного бюджету України, так і міжнародної технічної допомоги; 

− зростає рівень доходів населення, відповідно – надходження до місцевого 

бюджету; 

− доля витрат на утримання закладів соціальної та гуманітарної сфери в бюджеті 

громади зменшується, а відсоток коштів, що спрямовується на розвиткові проекти – 

збільшується; 

− життя в громаді стає комфортним та привабливим, а демографічна ситуація 

стабілізується. 

 

 

ІІІ. Стратегічне бачення, цілі розвитку і завдання 

Стратегічне бачення 

          Бачення сформульовано на розширеному засіданні робочої групи із розробки 

стратегії, в якому брали участь представники влади, бізнесу, громадськості, 

експерти. Отже, воно є партисипативним. Формулювання бачення проходило у 

фокус-групах, кожна з яких запропонувала свою версію цінностей. Результати 

напрацювання були узагальнені робочою групою, враховані підсумки проведеного 

опитування мешканців та представників бізнесу в частині «якою Ви хочете бачити 

громаду у 2023 році», використані результати проведення SWOT-аналізу. 

        Наявне формулювання бачення максимально повно враховує нинішній стан 

Тетіївської громади, відштовхується від наявних проблем та водночас пропонує 

позитивний варіант її розвитку. Кожна теза у баченні означає, що нині цієї складової 

бракує, але мешканці громади прагнуть змінити ситуацію, а саме: розвинути 

успішне підприємництво, але без шкоди для навколишнього середовища, створити 

сучасну інфраструктуру, перетворити Тетіївську міську ОТГ на туристичний та 

рекреаційний центр, де пануватиме здоровий спосіб життя та будуть створені 

комфортні умови для мешканців громади та її гостей. Зрештою, на думку 

розробників, це призведе до зміни якості життя на краще. 
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       Таким чином, бачення Тетіївської громади доволі конкретне. Крім того, в 

баченні стисло відображені всі чотири стратегічні цілі, отже – і оперативні цілі. 

Таким чином, бачення стало реальним концентрованим виразом усього змісту 

Стратегії. 

      «Тетіївська ОТГ – громада європейського рівня життя, з розвиненою економікою 

та інфраструктурою, культурний, мистецький та спортивний центр з якісним та 

змістовним дозвіллям». 

 

2. Цілі розвитку – стратегічні та операційні, завдання 

       Реалізація бачення Тетіївської ОТГ вимагає відповідної підготовки. З метою 

реалізації комплексного підходу до планування було проаналізовано ефекти, які 

вдалося досягнути в попередній період розвитку. У результаті проведених із 

робочою групою та представниками зацікавлених сторін аналізу та дискусії були 

сформульовані стратегічні та операційні цілі. В основі запропонованих цілей – 

результати, отримані завдяки SWOT-матриці, та аналізу виявлених проблем 

громади. Останні робоча група спробувала переформулювати на завдання. В процесі 

роботи з`ясувалося, що так можна зробити лише стосовно частини проблем. Інші 

вимагали значно ширшого підходу, тому стали основою для операційних цілей. 

В цілому, структура стратегічних та операційних цілей виглядає так: 

Таблиця 9. Структура цілей Тетіївської ОТГ 

Стратегічна  ціль Операційна  ціль Завдання 

 

1. Розвиток 

економічної 

спроможності 

громади 

1.1. Покращення 

можливостей для 

розвитку бізнесу та 

залучення інвестицій 

1.1.1. Проведення інвентаризації земельних, 

водних та лісових ресурсів ОТГ, розробка 

містобудівної документації  

1.1.2. Розвиток сучасних форм кооперації, 

кластерів 

1.1.3. Створення коворкінг центру,  

молодіжного бізнес інкубатора  

1.1.4. Створення умов для стимулювання 

підприємницької активності громадян 

1.1.5. Створення технопарку 
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1.2. Покращення 

умов для залучення 

інвестицій, розвиток 

громади 

1.2.1. Підготовка об’єктів для залучення 

інвестицій 

1.2.2. Демонстрація інвестиційних 

можливостей громади 

1.2.3. Розвиток міжмуніципального та 

міжнародного співробітництва 

1.2.4. Розвиток громади 

 

2. Створення 

комфортних умов 

для проживання  

2.1.Розвиток 

інфраструктури 

 

 

2.1.1. Створення ОСББ, ремонт 

багатоквартирних будинків  

2.1.2. Будівництво та реконструкція доріг 

2.1.3. Будівництво та реконструкція мереж 

водопостачання та водовідведення 

2.1.4. Модернізація та проведення мереж 

вуличного освітлення 

2.1.5. Покращення мережі та якості 

транспортних сполучень між населеними 

пунктами громади, облаштування зупинок 

2.1.6. Оптимізація роботи комунальних 

підприємств, оновлення матеріально-

технічної бази  

2.1.7. Покращення благоустрою громади 

2.2. Покращення 

послуг у сфері 

освіти, охорони 

здоров’я, 

соціального захисту 

населення 

 

 

 

 

2.2.1. Підвищення якості освіти шляхом 

запровадження інноваційних технологій 

оптимізаційних процесів, модернізації та 

оснащення навчальних закладів 

2.2.2. Підвищення якості послуг у закладах 

охорони здоров’я 

2.2.3. Створення КП «Територіальний центр» 

2.2.4. Підвищення якості надання соціальних 

послуг   
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2.3. Створення умов 

для розвитку 

культури, спорту і 

духовності 

2.3.1. Модернізація матеріально-технічної 

бази закладів культури і спорту. 

 2.3.2. Встановлення ігрових та універсальних 

спортивних майданчиків з метою залучення 

всіх верств населення до здорового способу 

життя. 

2.3.3. Проведення спортивних змагань різних 

рівнів (карате, біатлон, футбол, легка 

атлетика, веслування на байдарках та каное) 

2.3.4. Проведення фестивалів, конкурсів, 

концертів 

2.3.5. Побудова спортивної інфраструктури 

2.4. Підвищення 

рівня екологічної та 

енергетичної безпеки 

2.4.1. Забезпечення роздільного збору сміття 

та утилізації твердих побутових відходів у 

населених пунктах громади, ліквідація 

стихійних сміттєзвалищ 

2.4.2. Встановлення сортувальної лінії для 

сміття 

2.4.3. Здійснення заходів з 

енергоефективності у будівлях комунальної 

власності 

2.4.4. Переведення на альтернативне 

опалення об’єктів комунальної власності 

2.4.5. Сприяння в запровадженні технологій із 

використання альтернативних джерел енергії 

2.5. Підвищення 

рівня безпеки 

проживання у 

громаді 

2.5.1. Створення муніципальної варти ОТГ 

2.5.2. Встановлення світлофорів та мережі 

відеоспостереження з системою аналітики в 

місцях масового перебування людей та 

перетину транспортних потоків,  

2.5.3. Забезпечення функціонування притулку 

для бездомних тварин та зимування тварин 

2.5.4. Збереження водойм, чисте повітря 

2.5.5. Створення частини добровільної 
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пожежної охорони 

3. Розвиток 

громадянського 

суспільства та 

висока якість 

надання послуг 

3.1. Підвищення 

якості надання 

послуг 

 

3.1.1. Створення ЦНАПу 

3.1.2. Організація роботи мобільних груп та 

автономних робочих місць із надання 

адміністративних послуг  у населених 

пунктах громади 

3.1.3. Створення міського кол-центру та 

картки жителя ОТГ 

 

3.2. Прозорість 

прийняття рішень, 

покращення 

комунікацій влади, 

бізнесу та громади  

3.2.1. Запровадження  ефективного 

електронного урядування в ОТГ та реєстрів  

3.2.2. Участь громади в прийнятті рішень 

владою 

3.2.3. Інформування громади  

4. Розвиток туризму 

 

 

4.1. Розвиток 

інфраструктури 

зеленого, релігійного 

та інших видів 

туризму, народних 

промислів 

4.1.1. Обстеження об’єктів туристичної 

інфраструктури, створення бази об’єктів, 

сприяння проведенню ремонтних і 

реставраційних робіт пам’яток місцевого 

значення та об’єктів історико-культурної 

спадщини громади, створення туристичних 

маршрутів, виготовлення та встановлення 

туристичних вказівників 4.1.2. Розвиток 

зеленого туризму  

4.2. Популяризація 

туристичного 

потенціалу 

Тетіївської ОТГ 

4.2.1. Створення та постійне оновлення 

сторінки «Тетіїв туристичний» в соціальних 

мережах 

4.2.2. Розробка та виготовлення сувенірної 

продукції, путівників, буклетів, рекламних 

відеороликів 
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  Таблиця 11. Визначений перелік проектів, які потрібно виконати  для 

досягнення кожного завдання стратегії розвитку громади. 

Завдання 

стратегії 
№ 

проекту Назва проекту 

1.1.1. 1 Проведення інвентаризації земель Тетіївської міської ОТГ 

1.1.1. 2 
Розробка генпланів та меж населених пунктів Тетіївської 

міської ОТГ   

1.1.2. 3 
Формування органічного кластеру агровиробників у 

Тетіївській міській ОТГ 

1.1.3 4 
Створення коворкінг-центру для інформаційно-

комунікативних заходів  та молодіжного бізнес-інкубатора 

1.1.4. 5 Розвиток кулінарної спадщини 

1.1.4. 6 Розвиток народних ремесел та промислів 

1.1.5. 7 Створення Технопарку 

1.2.1. 8 Створення інвестиційного паспорту  

1.2.2. 9 

Тетіїв. Розміщення сонячних батарей – 2019 1,2 млрд. грн. 

Розміщення двох нових ринків.  Створення супермаркету. 

Відкриття хлібопекарні.  Створення логістичної  бази. 

Створення заводу по виробництву резинової крошки 

1.2.2. 10 
Тетіїв. Створення на млині «Порхун» відпочинково-

рекреаційної зони   

1.2.2. 11 

Створення в Дібрівському старостинському окрузі  Бази 

спортивної стрільби, що включає в себе готель, ресторан, 

стадіон для стрільби. Побудова підприємства шокової 

заморозки, створення переробка (пюре, крем-мед). 

Створення приватних та комунальних теплиць.  Створення 

заводу по виробництву крохмалю. Побудова медичної 

амбулаторії 

1.2.2. 12 

Створення в Тайницькому старостинському  окрузі легкої 

промисловості, побудова готелю, ресторану, АЗС. Побудова 

дороги в напрямку Жашкова   

1.2.2. 13 Створення в Cкибенецькому старостинському окрузі музею   

1.2.2. 14 
Створення в Горошківському старостинському окрузі 

рекреаційної зони та садового господарства  

1.2.2. 15 Горошків, Ріденька – сади, база спортивної рибалки  

1.2.2. 16 

Створення в  Ненадихівському старостинському окрузі 

молочної промисловості , сільськогосподарського 

обслуговуючого кооператива з пунктами прийому молока та 

міні-сироварні  

1.2.2. 17 Побудова в Степівському старостинському окрузі 
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насіннєвого заводу  

1.2.2. 18 
Створення в Стадницькому старостинському окрузі  

виробництва алкопродукції побудова каналізаційних споруд  

1.2.2. 19 

Створення Голодьківському старостинському окрузі  

виробництва з вирощування птиці та дрібного промислового 

виробництва 

1.2.2. 20 
Створення в Росішанському старостинському окрузі 

рекреаційної зони  

1.2.2. 21 
Створення в Бурківецькому старостинському окрузі 

тепличного господарства  

1.2.2. 22 
Створення в Дзвеняцькому  старостинському окрузі 

тепличного господарства  

1.2.2. 23 
Створення в Михайлівському старостинському окрузі 

тепличного господарства та рекреаційної зони  

1.2.2. 24 
Створення санаторію та дитячого табору в старостинському 

окрузі Черепин  

1.2.2. 25 Проведення щорічного Інвестиційного форуму  

1.2.3. 26 
Розвиток  міжмуніципального та міжнародного 

співробітництва  

1.2.4. 27 
Створення КП «Агенція регіонального розвитку»  шляхом 

злиття КП «Креатив», КП «Міський ринок» 

2.1.1. 28 Створення перших трьох пілотних ОСББ 

2.1.2. 29 
Капітальний ремонт дорожнього покриття дороги Тетіїв – 

Стадниця  

2.1.2. 30 
Реконстукція дороги сполучення с.Дзвеняче – с.Бурківці 

Тетіївського р-ну 

2.1.2. 31 
Побудова дороги с. Тайниця – с. Олександрівка 

Жашківського р-ну  

2.1.2. 32 
Поточний ремонт дорожнього покриття вулиця Ак. 

Байраківського (м. Тетіїв)  

2.1.2. 33 
Поточний ремонт дорожнього покриття вулиця Центральна  

(м. Тетіїв)  

2.1.2. 34 
Поточний ремонт дорожнього покриття вулиця Януша 

Острозького  (м. Тетіїв)  

2.1.2. 35 
Поточний ремонт дорожнього покриття вулиця Соборна  (м. 

Тетіїв)  

2.1.2. 36 
Побудова дороги Голодьки – с.Осична Оратівського р-ну 

Вінницька область   

2.1.2. 37 
Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиця Цвіткова  

(м. Тетіїв)  

2.1.2. 38 
Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиця Гуменюка  

(м. Тетіїв) 
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2.1.2. 39 Поточний ремонт доріг Тетіївської ОТГ власною технікою 

2.1.2. 40 Капітальний ремонт доріг Тетіївської ОТГ  

2.1.2. 41 Реконструкція трьох мостів у місті  

2.1.2. 42 Побудова Тетіївської об’їздної  

2.1.3. 43 Диспетчеризація водоканалу 

2.1.3. 44 Буріння двох свердловин для водопостачання  

2.1.3. 45 Встановлення дистанційних лічильників для обліку води  

2.1.3. 46 Заміна труб водопостачання  

2.1.3. 47 Встановлення міського бювету в центрі Тетієва   

2.1.4. 48 
Заміна та встановлення вуличного освітлення на 

енергоефективне та диспетчеризація  

2.1.4. 49 Виготовлення святкової ілюмінації  

2.1.5. 50 

Організація комунального траспорту. Закупівля 8 

електроавтобусів. Запуск 4-ьох маршрутів по громаді, 2 по 

місту із системою електронний квиток 

2.1.5. 51 Встановлення та ремонт зупинок в громаді   

2.1.6. 52 Створення пилорами на базі КП «Благоустрій»   

2.1.6. 53 
Створення підрозділу на базі КП «Благоустрій» для надання 

ритуальних послуг   

2.1.6. 54 Оновлення бази комунальної техніки  

2.1.7. 55 Оновлення центрів сіл громади   

2.1.7. 56 Оформлення в’їздів в населенні пункти громади  

2.1.7. 57 Озеленення території Тетіївської ОТГ  

2.1.7. 58 
Створення ландшафтного дизайну центральної частини 

Тетієва   

2.1.7. 59 
Встановлення міських теплиць для вирощування рослин для 

озеленення громади  

2.1.7. 60 Проект реновації міського парку «Слави»  

2.2.1. 61 Встановлення безпечного доступу в школи громади  

2.2.1. 62 Створення шкільних електронних бібліотек  

2.2.1. 63 Запровадження електронних щоденників та журналів 

2.2.1. 64 Закупка шкільних автобусів  

2.2.1. 65 
Реалізація проекту «Безпечна школа» на базі Тетіївського 

ліцею   

2.2.1. 66 Реалізація проекту «Аграрний ліцей»  

2.2.1. 67 
Реалізація «Інклюзивно-ресурсного центру»  в сш№1, перша 

опорна школа  

2.2.1. 68 
Реалізація проекту «Спорт, мови,економіка» в сш№3, друга 

опорна школа   

2.2.2. 69 Проведення ремонтів амбулаторій та ФАПів  
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2.2.2. 70 Оснащення всіх ФАПів, ФПів обладнанням   

2.2.2. 71 Запровадження картки пацієнта, кабінет пацієнта  

2.2.2. 72 Запровадження страхової медицини 

2.2.2. 73 Створення відділення гемодіалізу 

2.2.2. 74 Створення відділення паліативної та хоспісної медицини 

2.2.3. 75 Створення КП «Територіальний центр»  

2.2.4. 76 Проект «Коробка для новонародженого від міського голови»   

2.2.4. 77 
Ремонт та оснащення приміщення Будинку людей похилого 

віку  

2.2.4. 78 
Створення будинку  в селі старостинського округу «Senior+» 

для дозвілля літніх людей  

2.3.1. 79 
Реконструкція Центрального будинку культури Тетіївської 

міської ОТГ 

2.3.1. 80 

Ремонт сільських клубів, проведення опалення в клуби, 

створення громадських просторів у сільській місцевості  на 

базі клубів  

2.3.2 81 Створення жіночого оркестру   

2.3.1. 82 Реконструкція стадіону «Колос»  

2.3.1. 83 
Реконструкція закритої спортивної зали в колишньому 

приміщенні кінотеатру   

2.3.2. 84 
Створення воркаут-майданчиків в селах  старостинських 

округів та місті Тетієві 

2.3.3. 85 

Проведення спортивних заходів – «Пробіг над Роською» , 

чемпіонат України з карате, чемпіонат Київської області з 

веслування на Байдарках та Каное, чемпіонат України з 

літнього біатлону   

2.3.5. 86 Побудова політної велосипедної доріжки  

2.3.5. 87 Побудова стадіону для біатлону  

2.3.5. 88 
Добудова другої частини стадіону. Криті тенісні корти, 

танцювальна зала, зал для бойових мистецтв  

2.3.5. 89 Побудова басейну на території сш№3   

2.4.1. 90 
Встановлення контейнерів  з роздільного збору сміття біля 

багатоквартирних будинків  

2.4.1. 91 
Проведення інформаційної кампанії з роздільного збору 

сміття 

2.4.1. 92 

Організація вивозу сміття в приватному секторі. Придбання 

індивідуальних контейнерів для приватного сектору та 

контейнерів для роздільного збору сміття  

2.4.1. 93 
Встановлення фандомату  для збору пластикових пляшок та 

банок від населення  

2.4.1. 94 Ліквідація стихійних сміттєзвалищ 
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2.4.2. 95 Встановлення лінії з переробки сміття   

2.4.3. 96 Утеплення об’єктів комунальної власності  

2.4.3. 97 
Встановлення сонячних батарей на будинках комунальної 

власності  

2.4.4. 98 
Переведення об’єктів комунальної власності  на 

альтернативне опалення  

2.4.5. 99 Щоденний  енергомоніторинг   

2.4.5. 100 Проведення енергоаудиту об’єктів комунальної власності   

2.4.5. 101 Перевід на індивідуальне опалення, програма відшкодування  

2.4.5. 102 
Вирощування енергетичних рослин (павловнія, енергетична 

верба)  

2.4.5. 103 
Запровадження реверсного фонду з метою покращення 

енергоефективності громади  

2.4.5. 104 Створення енергетичного кооперативу 

2.5.1. 105 Створення  КП «Муніципальна варта» 

2.5.1. 106 
Встановлення камер відеоспостереження по місту та системи 

розумної аналітики для відеоспостереження   

2.5.1. 107 Встановлення 3-х світлофорів. 1-а, 4-а, 3-я школи  

2.5.2. 108 Встановлення будиночків для зимування тварин  

2.5.2. 109 Створення притулку для тварин  

2.5.4. 110 
Створення КП для охорони водойм, зариблення та 

запровадження абонементів на риболовлю  

2.5.4. 111 Розчистка водойм Тетіївщини  

2.5.5. 112 Створення частини добровільної пожежної охорони 

3.1.1. 113 Відкриття ЦНАПу   

3.1.2. 114 
Створення віддалених офісів ЦНАПу в кожному 

старостинському окрузі громади  

3.1.3. 115 Створення міського кол-центру   

3.1.3. 116 Створення картки жителя Тетіївської ОТГ  

3.2.1. 117 Запровадження електронного документообігу  

3.2.1. 118 

Створення реєстру захоронень та карт кладовищ, доріг, 

освітлення, об’єктів комунальної власності, жителів громади, 

пільговиків, громадян, які потребують допомоги  

3.2.1. 119 
Проведення  інтернету в заклади освіти, культури, медицини, 

інші об’єкти комунальної власності  

3.2.1. 120 Повна комп’ютеризація об’єктів комунальної власності 

3.2.2. 121 Громадський бюджет  

3.2.2. 122 Створення громадської ради  

3.2.3. 123 Випуск газети «Вісник Тетіївської ОТГ»   
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4.1.1. 124 
Розробка стратегії  розвитку  туризму Тетіївської міської 

ОТГ до 2023 року  

4.1.1. 125 Розробка тематичних туристичних маршрутів 

4.1.1. 126 Розробка бренду Тетіївської ОТГ  

4.1.1. 127 
Паспортизація та інвентаризація туристичних пам’яток 

Тетіївської міської ОТГ  

4.1.1. 128 

Маркування історичних пам’яток громади інформаційними 

табличками та вказівниками, виготовлення туристичної 

продукції  

4.1.1. 129 Реконструкція музею м.Тетіїв 

4.1.1. 130 
Відновлення польського костелу, встановлення пам’ятного 

знаку на місці польського кладовища  

4.1.1. 131 
Встановлення меморіалу пам’яті жертв погрому та холокосту 

на єврейському кладовищі  в місті Тетієві  

4.1.1. 132 
Проект реновації центральної  частини міста. Туристичний 

проект «Старе місто»   

4.1.2. 133 Започаткування зеленого туризму 

4.2.1. 134 
Створення та постійне оновлення сторінки «Тетіїв 

туристичний»   

4.2.3. 135 Програма «Інформаційний Тетіїв»   

 

3. Узгодженість Стратегії розвитку Тетіївської ОТГ з іншими стратегічними 

документами 

       У Стратегії розвитку Тетіївської об’єднаної територіальної громади до 2023 

року враховані основні положення Стратегії сталого розвитку «Україна- 2020», 

затвердженої Президентом України, узгоджується з Державною стратегією 

регіонального розвитку на перод до 2020 року, затвердженою постановою 

Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 385, Стратегією розвитку Київської 

області на період до 2020 року, затвердженою рішенням Київської обласної ради 

від 04.12.2014 № 856-44-VI, відповідними планами заходів з їх реалізації. 

 

Узгодженість із Стратегією розвитку Київської області 

       Стратегія розвитку Київської області на період до 2020 року включає три 

стратегічних цілі: 

 Стратегічна ціль 1. Стійке економічне зростання на основі інноваційного 

розвитку багатогалузеої економки  

 Стратегічна ціль 2.  Висока якість життя людини 

 Стратегічна ціль 3.  Збереження та розвиток територій 

 

       Стратегія розвитку Тетіївської ОТГ враховє вимоги Стратегії розвитку 

Київської області на перод до 2020 року, зокрема містить стратегічні, операційні 
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цілі та завдання і План заходів з реалізації стратегії на 2018-2023роки. Водночас у 

ній враховані особливості Тетіївської громади і на цій основі сформовані власні 

операційні цілі та завдання дещо відмінні від обласних. Ци видно з наступної 

таблиці: 

Таблиця 12. Узгодженість стратегічних цілей Стратегї розвитку Тетіївської 

ОТГ із оперційними цілями Стратегії розвитку Київської області на перод до 

2020 року 

 

Стратегічні цілі 

Київської області 

Стратегічні цілі Тетіївської ОТГ 

1.Розвиток 

економічної 

спроможності 

громади 

2. Створення 

комфортних 

умов для 

проживання 

3. Розвиток 

громадянського 

суспільства та 

висока якість 

надання послуг 

4. Розвиток 

туризму 

1.Стійке економічне 

зростання на основі 

інноваційного 

розвитку 

багатогалузевої 

економіки 

Х Х Х Х 

2.Висока якість життя 

людини 
Х Х Х х 

3. Збереження та 

розвиток територій 
х Х Х Х 

       Розвиток економічної спроможності громади (Стратегічна ціль 1) Стратегії 

розвитку Тетіївської ОТГ повністю узгоджується зі стратегічними цілями 1 та 2 

Стратегії розвитку Київської області, в дещо меншій мірі – зі стратегічною ціллю 

3. 

      Розвиток людського потенціалу та територіх громади якості послуг повністю 

узгоджується з усіма стратегічними цілями обласної стратегії. 

       Розвиток громадянського суспільства та висока якість надання послуг 

повністю узгоджується із стратегічними цілями 1 -  3 обласної стратегії. 

Розвиток туризму в повній мірі узгоджується з стратегічними цілями 1 і 3 

області та в меншій мірі з ціллю 2. 

 

 

IV. План заходів з реалізації Стратегії на 2019-2023 роки 

 

1. Часові рамки, засоби реалізації 
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     В основі Плану заходів із реалізації Стратегії – проектів  ідеї, що були 

запропоновані мешканцями громади та відібрані робочою групою. При цьому 

були внесені деякі зміни до запропонованих технічних завдань або ж кілька 

проектних ідей узагальнено через їхню однотипність. 

        Всього в переліку 132 технічні завдання на проекти місцевого розвитку. Всі 

вони розраховані на період 2019 – 2023 років. 

Конкретизація та впровадження проектів можливо через: 

 внесення заходів до щорічної програми соціально-економічного розвитку, 

можливо – галузевих регіональних програм; 

 фінансування за рахунок субвенції на розвиток інфраструктури ОТГ; 

 залучення коштів державного фонду регіонального розвитку, в т.ч. на 

проекти міжмуніципальної співпраці; 

 залучення фінансування від проектів та програм міжнародної технічної 

допомоги суб‘єктами місцевого розвитку різних організаційно-правових форм; 

 залучення співфінансування від мешканців громади; 

 державно-приватне партнерство. 

 

 

 

2. Орієнтовний фінансовий план 

 

Таблиця 13. Орієнтовний фінансовий план проектів на 2019-2020 роки 

№ 

з/п 
Назва проекту 

Вартість проекту, тис.грн. 

Всього: 2019р. 2020р. 

1 Проведення інвентаризації земель Тетіївської 

міської ОТГ 
1 000 500  500 

2 Розробка генпланів та меж населених пунктів 

громади 
1 500 500  1 000  

3 Створення коворкінг-центру для інформаційно-

комунікативних заходів  та молодіжного бізнес-

інкубатора 
250 250   

4 Розробка тематичних туристичних машрутів 0 0  

5 Розвиток кулінарної спадщини 0 0  

6 Розвиток народних ремесл та промислів 0 0  

7 Створення інвестиційного паспорту 0 0  

8 Розміщення сонячних батарей в м.Тетіїв 1 200  1 200  

9 Проведення щорічного Інвестиційного форуму   100 50  50  

10 Розвиток  міжмуніципального та міжнародного 

співробітництва 
200 100  100  

11 Створити Агенцію регіонального розвитку  

шляхом злиття КП «Креатив», КП «Міський 

ринок» 
500 500   
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12 Створення перших трьох пілотних ОСББ 350 350   

13 Капітальний ремонт дорожнього покриття дороги 

Тетіїв– Стадниця 40 000 
40 000  

 
 

14 Побудова дороги Тайниця – с. Олександрівка 

Жашківський р-н 
32 000 32 000   

15 Поточний ремонт дорожнього покриття вулиця 

Ак. Байраківського (м. Тетіїв) 
10 000 10 000   

16 Поточний ремонт дорожнього покриття вулиця 

Центральна  (м. Тетіїв) 
16 000 16 000   

17 Поточний ремонт дорожнього покриття вулиця 

Януша Острозького  (м. Тетіїв) 
2 000  2 000  

18 Поточний ремонт дорожнього покриття вулиця 

Соборна  (м. Тетіїв) 
2 000  2 000  

19 Поточний ремонт доріг Тетіївської ОТГ 6 000 2 000  4 000  

20 Диспетчеризація водоканалу 1 500 1 500   

21 Буріння двох свердловин для водопостачання 1 500 1 500   

22 Встановлення дистанційних лічильників для 

обліку води 
400 200  200  

23 Заміна труб водопостачання 500 500  500  

24 Встановлення міського бювету в центрі Тетієва   150 150   

25 Виготовлення святкової ілюмінації 500 200  300  

26 Організація комунального траспорту. Закупівля 8 

електроавтобусів. Запуск 4-ьох маршрутів по 

громаді, 2 по місту із системою електронний 

квиток. 

10 000 5 000  5 000  

27 Встановлення та ремонт зупинок в громаді 400 200  200  

28 Створення пилорами на базі КП «Благоустрій»   450 450   

29 Створення підрозділу на базі КП «Благоустрій» 

для надання ритуальних послуг   
20 20   

30 Оновлення бази комунальної техніки (Трактор – 4 

одиниці, Сміттєвоз – 2 одиниці, Автомобіль для 

нанесення дорожньої  розмітки, аварійний 

автомобіль) 

6 000 2 000  4 000  

31 Оформлення в’їздів в населенні пункти громади 500 500   

32 Озеленення території Тетіївської ОТГ 1 000 500  500  

33 Створення ландшафтного дизайну центральної 

частини Тетієва   
200 200   

34 Встановлення міських теплиць для вирощування 

рослин для озеленення громади   
400  200  200  

35 Проект реновації міського парку «Слави» 400 100  300  

36 Встановлення безпечного доступу в школи 

громади 
750 250  500  

37 Створення шкільних електронних бібліотек 100 100   

38 Закупка шкільних автобусів 7 500 2 500  5 000  

39 Реалізація проекту «Безпечна школа» на базі 

Тетіївського ліцею   
10 000 10 000   

40 Реалізація проекту «Аграрний ліцей» 1 300 300  1 000  

41 Реалізація «Інклюзивно-ресурсного центру»  в 

сш№1, перша опорна школа 
1 250 1 250   
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42 Реалізація проекту «Спорт, мови, економіка» в сш 

№3, друга опорна школа  
3 200 200  3 000  

43 Проведення ремонту амбулаторій та ФАПів 6 500 6 500   

44 Оснащення всіх ФАПів, ФПів обладнанням   2 500 2 500   

45 Запровадження картки пацієнта, кабінет пацієнта 100  100 000  

46 Запровадження страхової медицини 2 000 2 000   

47 Створення відділення гемодіалізу 2 000 2 000   

48 Створення відділення паліативної та хоспісної 

медицини 
3000  3000 

49 Створення КП «Територіальний центр» 7 200 3 600  3 600 

50 Проект «Коробка для новонародженого від 

міського голови»   
600 300  300  

51 Ремонт та оснащення приміщення Будинку людей 

похилого віку 
300 100  200  

52 Реконструкція Центрального будинку культури 

Тетіївської ОТГ 
8 000 8 000   

53 Ремонт сільських клубів, проведення опалення в 

клуби, створення громадських просторів у 

сільській місцевості  на базі клубів, запровадити 

перегляд кіно по п’ятницям та суботам 

4 000 2 000  2 000  

54 Створення жіночого оркестру   50 50   

55 Реконструкція стадіону «Колос» 5 600 5 600   

56 Реконструкція закритої спортивної зали в 

колишньому приміщенні кінотеатру 
2 000  2 000  

57 Проведення спортивних заходів – «Пробіг над 

Роською» , чемпіонат України з карате, чемпіонат 

Київської області з веслування на Байдарках та 

Каное, чемпіонат України з літнього біатлону 

60 60   

58 Побудова стадіону для біатлону 40 000 10 000  30 000  

59 Побудова басейну на території сш№3   20 000 20 000   

60 Встановлення контейнерів  з роздільного збору 

сміття біля багатоквартирних будинків 
200 200   

61 Проведення інформаційної кампанії з роздільного 

збору сміття 
5 5   

62 Організація вивозу сміття в приватному секторі. 

Придбання індивідуальних контейнерів для 

приватного сектору 

1 020 420  600  

63 Встановлення фандомату  для збору пластикових 

пляшок та банок від населення 
150 150   

64 Ліквідація стихійних сміттєзвалищ 400 200  200  

65 Проведення енергоаудиту об’єктів комунальної 

власності   
200 200   

66 Переведення об’єктів комунальної власності  на 

альтернативне опалення 
20 000 10 000  10 000  

67 Утеплення об’єктів комунальної власності   35 000 5 000  30 000  

68 Перевід на індивідуальне опалення, програма 

відшкодування для незахищених верств 

населення 

100 100  100  

69 Заміна та встановлення вуличного освітлення на 

енергоефективне та диспетчеризація 
25 500 500  25 000  
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70 Вирощування енергетичних рослин (павловнія, 

енергетична верба) 
500 500   

71 Створення  КП «Муніципальна варта» 1 000 500  500  

72 Встановлення камер відеоспостереження по місту 

та системи розумної аналітики для 

відеоспостереження 

1 200 200  1 000  

73 Встановлення 3-х світлофорів: 1-а, 4-а, 3-я школи 300  300  

74 Встановлення  будиночків для зимування дрібних 

тварин   
50 50 000  

75 Створення притулку для тварин 500  500  

76 Відкриття ЦНАП   1500 1 500   

77 Створення віддалених офісів ЦНАПу в кожному 

старостинському окрузі громади 
500 500   

78 Створення міського кол-центру   50 50   

79 Запровадження електронного документообігу із 

державними установами 
50 50 000  

80 Створення картки жителя Тетіївської ОТГ 100 100   

81 Повна комп’ютеризація об’єктів комунальної 

власності 
600 300  300  

82 Створення реєстру захоронень та карт кладовищ, 

доріг, освітлення, об’єктів комунальної власності, 

жителів громади, пільговиків, громадян, які 

потребують допомоги 

200 200  

83 Проведення  інтернету в заклади освіти, 

культури, медицини, інші об’єкти комунальної 

власності 

100 100   

84 Громадський бюджет 4 200 2 100  2 100  

85 Створення громадської ради 0 0  

86 Програма «Інформаційний Тетіїв» 600 300  300  

87 Випуск газети «Вісник Тетіївської ОТГ» 270 120  150  

88 Проведення фестивалів, конкурсів, концертів 650 150 500 

89 Розробка стратегії  розвитку  туризму Тетіївської 

міської ОТГ до 2023 року 
0 0  

90 Розробка бренду Тетіївської ОТГ 10  10   

91 Маркування історичних пам’яток громади 

інформаційними табличками та вказівниками, 

виготовлення туристичної продукції 

500 500   

92 Проект реновації центральної  частини міста. 

Туристичний проект «Старе місто»   
31 000 1 000  30 000  

93 Реконструкція музею 2 000  2 000  

94 Встановлення меморіалу пам’яті жертв погрому 

та холокосту на єврейському кладовищі  в місті 

Тетієві 

200  200  

 

Також до переліку технічних завдань Тетіївської ОТГ входять такі завдання, які 

будуть фінансуватися у продовж 2021-2023 роках: 

 

1. Розробка генпланів та меж населених пунктів громади  – 2021-2023рр 
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2. Формування органічного кластеру агровиробників у Тетіївській ОТГ  - 2021-

2023рр  

3. Створення технопарку - 2021-2023рр 

4. Проведення щорічного Інвестиційного форуму  - 2021-2023рр 

5. Розміщення двох нових ринків м.Тетіїв - 2021-2023рр 

6. Створення супермаркету м.Тетіїв - 2021-2023рр 

7. Відкриття хлібопекарні м.Тетіїв - 2021-2023рр 

8. Створення логістичної  бази м.Тетіїв - 2021-2023рр 

9. Створення заводу по виробництву резинової крошки м.Тетіїв - 2021-2023рр 

10.  Тетіїв. Створення на млині «Порхун» відпочинково-рекреаційної зони   

11.  Створення в Дібрівському старостинському окрузі  Бази спортивної стрільби, 

що включає в себе готель, ресторан, стадіон для стрільби. Побудова 

підприємства шокової заморозки, створення переробка (пюре, крем-мед). 

Створення приватних та комунальних теплиць.  Створення заводу по 

виробництву крохмалю. Побудова медичної амбулаторії 2021-2023рр 

12.  Створення в Тайницькому старостинському  окрузі легкої промисловості, 

побудова готелю, ресторану, АЗС. Побудова дороги в напрямку Жашкова  

2021-2023рр 

13.  Створення в Cкибенецькому старостинському окрузі музею - 2021-2023рр 

14.  Створення в Горошківському старостинському окрузі рекреаційної зони та 

садового господарства - 2021-2023рр 

15. Горошків, Ріденька – висадка садів, база спортивної рибалки 2021-2023рр 

16. Створення в  Ненадихівському старостинському окрузі молочної 

промисловості , сільськогосподарського обслуговуючого кооператива з 

пунктами прийому молока та міні-сироварні - 2021-2023рр 

17.  Побудова в Степівському старостинському окрузі насіннєвого заводу - 2021-

2023рр 

18.  Створення в Стадницькому старостинському окрузі  виробництва 

алкопродукції, побудова каналізаційних споруд - 2021-2023рр 

19.  Створення Голодьківському старостинському окрузі  виробництва з 

вирощування птиці та дрібного промислового виробництва - 2021-2023рр 

20.  Створення в Росішанському старостинському окрузі рекреаційної зони - 

2021-2023рр 

21.  Створення в Бурківецькому старостинському окрузі тепличного господарства 

- 2021-2023рр 

22.  Створення в Дзвеняцькому  старостинському окрузі тепличного господарства 

- 2021-2023рр 

23. Створення в Михайлівському старостинському окрузі тепличного 

господарства та рекреаційної зони 2021-2023рр 
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24.  Створення санаторію та дитячого табору в старостинському окрузі Черепин - 

2021-2023рр 

25.  Розвиток  міжмуніципального та міжнародного співробітництва –  2021-

2023рр 

26.  Побудова дороги Голодьки – Вінницька область  -2021р 

27.  Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиця Цвіткова  (м. Тетіїв) – 

2021р 

28.  Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиця Гуменюка  (м. Тетіїв) – 

2021р 

29.  Поточний ремонт доріг Тетіївської ОТГ –  2021-2023 рр 

30.  Капітальний ремонт доріг Тетіївської ОТГ 2021-2023рр 

31.  Реконструкція трьох мості в місті – 2022-2023рр 

32.  Побудова Тетіївської об’їздної –2022 -2023рр 

33.  Встановлення дистанційних лічильників для обліку води – 2021-2023рр 

34.  Заміна труб водопостачання – 2021-2023рр 

35.  Організація комунального траспорту. Закупівля 8 електроавтобусів. Запуск 4-

ьох маршрутів по громаді, 2 по місту із системою електронний квиток - 2021-

2023рр 

36.  Оновлення бази комунальної техніки (Трактор – 4 одиниці, Сміттєвоз – 2 

одиниці, Автомобіль для нанесення дорожньої  розмітки, аварійний 

автомобіль) –2021-2023рр 

37.  Реновації центрів сіл громади  - 2021-2023рр 

38.  Встановлення та ремонт зупинок в громаді – 2021-2023 рр 

39.  Озеленення території Тетіївської ОТГ – 2021-2023рр 

40.  Проект міського парку «Слави» - 2021-2023рр 

41.  Відновлення польського костелу та встановлення пам’ятного знаку на місці 

польського кладовища – 2021-2023рр 

42.  Закупка шкільних автобусів - 2021-2023рр 

43.  Створення КП «Територіальний центр» - 2021-2023рр 

44.  Проект «Коробка для новонародженого від міського голови»  - 2021-2023рр 

45.  Ремонт та оснащення приміщення Будинку людей похилого віку – 2021-

2023рр 

46.  Створення будинку  в селі старостинського округу «Senior+» для дозвілля 

літніх людей – 2021р 

47.  Ремонт сільських клубів, проведення опалення в клубах, створення 

громадських просторів у сільській місцевості  на базі клубів, запровадити 

перегляд кіно по п’ятницям та суботам – 2021-2023рр 

48.  Проведення фестивалів, конкурсів, концертів - 2021-2023рр 

49.  Побудова політної велосипедної доріжки – 2021 р 

50.  Побудова стадіону для біатлону – 2021-2023рр 
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51.  Добудова другої частини стадіону. Криті тенісні корти, танцювальна зала, зал 

для бойових мистецтв – 2022-2023рр 

52.  Ліквідація стихійних сміттєзвалищ  – 2021-2023рр 

53.  Встановлення лінії з переробки сміття  - 2021р 

54.  Заміна та встановлення вуличного освітлення на енергоефективне та 

диспетчеризація -  2021-2023рр 

55.  Утеплення об’єктів комунальної власності  – 2021-2023рр 

56.  Встановлення сонячних батарей на будинках комунальної власності – 2021-

2023 рр 

57.  Створення енергетичного кооперативу - 2021-2023рр 

58.  Створення  КП «Муніципальна варта» - 2021-2023рр 

59.  Створення КП для охорони водойм, зариблення та запровадження 

абонементів на риболовлю 2021-2023рр 

60.  Створення бригад добровільної пожежної охорони - 2021-2023рр 

61.  Розчистка водойм Тетіївщини – 2021-2023рр 

62.  Повна комп’ютеризація об’єктів комунальної власності – 2021-2023рр 

63.  Громадський бюджет – 2021-2023рр 

64.  Програма «Інформаційний Тетіїв»  - 2021-2023рр 

65.  Випуск газети «Вісник Тетіївської ОТГ» –2021-2023, 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

1.1.1.Проведення інвентаризації земельних, водних та 

лісових ресурсів ОТГ, розробка містобудівної 

документації 

Назва проекту: 1. Проведення інвентаризації земель Тетіївської ОТГ 

Цілі проекту: Проведення  інвентаризації нерухомого майна, вільних 

земельних ділянок для їх ефективного використання та 

пропозицій потенційним інвесторам. Створення реєстру 

нерухомого майна та забезпечення його доступності для 

можливих потенційних інвесторів. 

 

Територія впливу проекту: Населені пункти: м. Тетіїв, с.Бурківці, с.Голодьки, 

с.Горошків, с.Дзвеняче, с.Дібрівка с.Михайлівка, 

с.Ненадиха, с.Росішки, с.Стадниця, с.Степове, с.Тайниця, 

с.Черепин, с.Скибенці. 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

- 

Стислий опис проекту: У процесі добровільного об’єднання територіальних 

громад і утворення міської ОТГ до комунальної власності 

були передані об’єкти нерухомості (земельні ділянки, 

житловий фонд, об’єкти соціально-культурного, 

адміністративного  призначення, освіти, медицини, 

фізичної культури і спорту інженерної та транспортної 

інфраструктури). На цей час вони взяті на баланс міської 

ради.  Однак, окремі приміщення пустують і не  

використовуються за призначенням. 
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Для ефективного використання можливостей території 

громади слід провести ґрунтовну оцінку всіх незадіяних 

ресурсів, у тому числі: пустуючих споруд і земельних 

ділянок. Ці дії у комплексі з систематизацією отриманих 

даних у формі електронного реєстру 

полегшить,потенційним інвесторам, реалізацію 

потенційних інвестиційних проектів на території ОТГ 

Очікувані результати: Ефективніше використання незадіяних земель та об’єктів 

нерухомості комунальної власності для реалізації 

інвестиційних проектів у різних сферах економічної та 

соціальної діяльності; 

- створення реєстру, щонайменше 20  об’єктів 

комунальної власності, на базі яких планується реалізація  

інвестиційних проектів; 

- створення розділу «Інформація для інвесторів» на  

офіційному сайті  міської ради; 

 

Ключові заходи проекту: прийняття рішення про створення робочої групи з 

інвентаризації об’єктів на території громади; 

- інвентаризація об’єктів, їх фотофіксація та  опис, у тому 

числі доступність до інженерних комунікацій та об’єктів:  

електропостачання,водопостачання і водовідведення; 

  - групування визначених інвестиційно-привабливих 

об’єктів та земельних ділянок по категоріях,  за 

напрямком їх попереднього та можливого подальшого 

використання; 

- визначення потенційних можливостей використання 

інвесторами кожного із об’єктів, розробка інвестиційних 

пропозицій, проектів; 

- виготовлення технічних паспортів об’єктів комунальної 

власності; 

- розробка програмного web-продукту для полегшення 

інвестору пошуку бажаних споруд і земельних ділянок; 

- складання, українською та англійською мовами, 

детальних описів земельних ділянок та об’єктів, 

придатних для здійснення підприємницької  діяльності; 

- розміщення детального реєстру інвестиційно 

привабливих земельних ділянок та об’єктів  із їх описами 

у новоствореному розділі  «Інформація для інвесторів» на 

офіційному сайті  міської ради. 

 

Період здійснення:  2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

- 500 500 - - - - 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, донори 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Міська рада, фізичні особи, підприємства, організації, які 

зацікавлені в використанні таких об’єктів. 

Інше: 

 

 

 

Завдання Стратегії, якому 1.1.1. Проведення інвентаризації земельних, водних та 
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відповідає проект: лісових ресурсів ОТГ, розробка містобудівної 

документації 

Назва проекту: 2. Розробка генпланів та меж населених пунктів 

Тетіївської міської ОТГ   

Цілі проекту: - Виготовити сучасні генеральні плани населених пунктів 

які цього потребують. 

- Врахування в документі розширених меж населеного 

пунктів  

- Отримати можливість виділяти нові земельні ділянки 

для потреб жителів громади в межах населеного пункту. 

Територія впливу проекту: Тетіївська ОТГ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

22000 

Стислий опис проекту: 

Генеральний план населеного пункту є основним видом 

містобудівної документації на місцевому рівні, 

призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії 

планування та забудови території населеного пункту. На 

даний час у більшості населених пунктів генеральні плани 

застаріли. Зрозуміло, що з того часу багато чого змінилось 

і вони потребують оновлення. 

 

Очікувані результати: Виготовлено нові генеральні плани населених пунктів, у 

яких враховано не тільки побажання інвесторів з точки 

зору економічного розвитку населених пунктів і окремих 

його частин, але в них розраховується площа районів 

житлової, промислової, комерційної, забудови, інженерна 

і соціальна інфраструктура  необхідна для 

функціонування, сталого та гармонійного розвитку 

громади. Також враховуються сучасні соціальні та 

екологічні стандарти 

 Враховано в документах нові розширені межі населених 

пунктів. 

 Жителі громади та інвестори отримали можливість 

отримати нові земельні ділянки в межах населеного 

пункту для власних потреб та ведення бізнесу. 

Ключові заходи проекту: - Розробка картографічної основи 

- Розробка генерального плану 

- Виготовлення схеми зонування 

Період здійснення:  2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

 
500 1000   

 
1500 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, обласний бюджет, донори 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Виконавчий комітет Тетіївської міської ради, підрядні 

організації. 

Інше: 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

1.1.2. Розвиток сучасних форм кооперації, кластерів 

Назва проекту: 3. Формування органічного кластеру агровиробників у 

Тетіївській ОТГ 

Цілі проекту: Формування «органічного» кластеру агровиробників з 
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потенційними компонентами органічного садівництва і  

ягідництва: Яблука, чорниця, малина, лохина (первинна 

обробка, фасування, холодильники та ін. 

ініціювання/проведення) 

Територія впливу проекту: Тетіївська ОТГ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Населення Тетіївської ОТГ, населення суміжних ОТГ, 

населення Київської області та населення сусідніх 

областей 

Стислий опис проекту: Для більш динамічного та ефективного розвитку 

органічного руху в Тетіїівській ОТГ потрібно об’єднати 

зусилля всіх господарств, учбових закладів, переробних та 

інших підприємств та установ, зацікавлених у 

виробництві та поширенні здорової, абсолютно безпечної 

для споживання 

продукції, при вирощуванні та переробці якої 

враховувались би також обов’язково як дбайливе 

ставлення до природи загалом, так і до землі та людей, на 

ній працюючих, зокрема. 

Це все зумовлено тим, що є: 

- необхідність відтворення родючості грунтів та 

збереження навколишнього середовища; 

- необхідність розвитку сільських територій та підйому 

рівня життя сільського населення; 

- необхідність підвищення ефективності та прибутковості 

сільськогосподарського виробництва; 

- необхідність забезпечення споживчого ринку здоровою 

якісною продукцією; 

- необхідність поліпшення іміджу Тетіївської ОТГ як 

виробника та експортера високоякісної здорової 

органічної продукції; 

- поліпшення загального добробуту громади. 

Очікувані результати:  Формування іміджу Тетіївської ОТГ як виробника та 

експортера високоякісної органічної продукції 

 Підвищення ефективності та прибутковості 

сільськогосподарського виробництва 

 Забезпечення місцевого споживчого ринку якісною 

продукцією 

 Підвищення мотивації та спроможності населення 

громади само організовуватися в сільськогосподарські 

кооперативи (молочні, рибні, заготівельні тощо) 

 Відтворення родючості грунтів та збереження 

навколишнього середовища 

 Розвиток сільських територій та підйом рівня життя 

сільського населення 

 Стимулювання старшокласників після закінчення школи 

продовжувати навчання та створювати власний бізнес 

органічного виробництва. 

Ключові заходи проекту:  Адаптувати навчальний план шкіл, створити відповідну 

інфраструктуру для навчання та стимулювання  

старшокласників після закінчення школи продовжувати 

навчання та створювати власний бізнес органічного 

виробництва.(будівництво теплиць для вирощування 

рідкісних культур).  
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 Створення молодіжного бізнес-інкубатора на основі КП 

«Агенція регіонального  розвитку» та інших підприємств, 

відповідно до договору про співпрацю з Тетіївською 

міською радою та Дібрівським аграрним ліцеєм, щодо 

програми стажування та отримання/підвищення 

відповідної робітничої професії в галузі органічного 

виробництва.  

 Створення сприятливих умов та навчити населення 

громади самоорганізовуватися та створювати 

сільськогосподарські кооперативи (молочні, рибні, 

заготівельні тощо), крім 

того отримувати від їх діяльності прибутки 

 Створення відповідної бази для навчання у Дібрівському 

аграрному ліцеї. 

 Здійснювати моніторинг та оцінку результатів реалізації 

проекту та ділитися позитивним досвідом з іншими 

громадами по всій території України. 

Період здійснення:  2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

- - - - - - - 

Джерела фінансування: кошти місцевого бюджету, ДФРР, донори 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Тетіївська міська об’єднана територіальна громада, бізнес 

Інше: 

 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

1.1.3. Створення коворкінг центру, молодіжного бізнес 

інкубатора 

Назва проекту: 4. Створення коворкінг центру та молодіжного бізнес-

інкубатора 

Цілі проекту: Збільшення частки населення громади, зацікавленої у 

започаткуванні власної справи 

Територія впливу проекту: Тетіївська ОТГ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

22 тис. осіб 

Стислий опис проекту: Мала кількість прикладів, що надихають та велика 

кількість міфів заважають розвитку підприємництва серед 

молоді. Відсутність духу підприємництва не дозволяє 

використовувати місцевий людський та природній 

потенціал для економічного розвитку регіону. Проект 

передбачає створення інституційної можливості – 

коворкінг-центру (креативної зони), який би дозволяв 

поєднувати в межах одного приміщення різні творчі 

заходи/діяльність з обговорення бізнес-ідей, бізнес-

навчання. Коворкінг-центр буде місцем, у якому молоді 

ініціатори створення бізнесу зможуть поспілкуватися між 

собою та зустрітися з успішними бізнесменами. Такий 

формат сприятиме виникненню нових бізнес-ідей та 

бізнес-стратегій. Коворкінг-центр повинен надавати свої 

послуги на основі самоокупності. 

Очікувані результати: Створення коворкінг-центру. 
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Збільшення частки молоді, зацікавленої у започаткуванні 

власної справи 

Ключові заходи проекту: Створення схеми управління та статутних документів, 

реєстрація, оснащення коворкінг-центру. 

Промоція коворкінг-центру серед молоді та бізнесової 

спільноти регіону. 

Проведення конкурсу бізнес-ідей серед молоді. 

Проведення тренінгів для найкращих учасників конкурсу 

бізнес-ідей. 

Серія мотиваційних зустрічей молоді з успішними 

бізнесменами. 

Поширення відеоролика «Найкраща робота – власна 

справа»  для мотивації молоді до створення власного 

бізнесу. 

Період здійснення:  2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

- 250 - - - - - 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, донори 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Тетіївська міська об’єднана територіальна громада, 

навчальні заклади, громадські об’єднання підприємців, 

спеціалізовані  

сервісні установи 

Інше: 

 

 

 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

1.1.4. Створення умов для стимулювання 

підприємницької активності громадян. 

Назва проекту: 5.Розвиток кулінарної спадщини 

Цілі проекту: Розвиток туристичної інфраструктури шляхом 

формування мережі об'єктів кулінарної спадщини 

Територія впливу проекту: Вся ОТГ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 Власники сільських садиб, сільські громади. 

Учасники інформаційної мережі:  

- фермери, виробники сільськогосподарської продукції; 

- заклади харчування; 

- постачальники; 

- магазини, пункти продажу продукції; 

- споживачі біопродукції. 

Стислий опис проекту: Спостерігається тенденція зростання попиту на 

гастрономічні види туризму. Тетіївська ОТГ, зважаючи на 

етнокультурну неповторність,  має значну кулінарну 

спадщину та входить до Європейської мережі кулінарної 

спадщини. Традиційна гастрономія є невід’ємною 

складовою туристичного потенціалу області та здатна  

привабити туристів з інших регіонів та країн. Відповідно, 

формування мережі об'єктів кулінарної спадщини 

сприятиме задоволенню наявного туристичного попиту, 

посилюватиме привабливість Тетіївщини та її 

конкурентоздатність на туристичних ринках, 
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створюватиме нові можливості для місцевих виробників 

продуктів харчування, вирішуватиме низку економічних 

та соціальних проблем громади. 

Очікувані результати: Розвиток сільського туризму, зростання рівня зайнятості 

населення (особливо в сільській місцевості). 

Збереження знань та особливостей приготування 

традиційних страв. 

Ключові заходи проекту: - Відбір кращих рецептів регіону; 

- Визначення туристичних об’єктів, які можуть бути 

розвинені в рамках кулінарних тематичних туристичних 

маршрутів. 

- Аналіз і оцінка туристичної інфраструктури на цих 

маршрутах (житло, ресторани, пункти відпочинку, 

пам’ятки тощо). 

- Маркування і облаштування кулінарних туристичних 

маршрутів. 

- Розроблення, видання та поширення на всеукраїнських 

та міжнародних виставкових заходах промоційних 

матеріалів про мережу кулінарної спадщини Тетіївської 

ОТГ 

- Проведення в рамках фестивалів та виставкових заходів 

конкурсів та майстер-класів з приготування традиційних 

страв. 

Період здійснення:  2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

 0     0 

Джерела фінансування: місцевий бюджет 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Виконавчий комітет міської ради, підприємці, бізнес 

Інше: 

 

 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

1.1.4. Створення умов для стимулювання підприємницької 

активності громадян 

Назва проекту: 6. Розвиток народних ремесел та промислів 

Цілі проекту: - Відродження народних промислів та ремесел на 

Тетіївщині 

- Підвищення економічної активності та рівня зайнятості в 

сільській економіці. 

- Створення нових робочих місць та забезпечення 

соціального захисту населення сільської місцевості. 

- Розвиток мікробізнесу та народних ремесел, які 

будуються на традиційних навичках або запровадження 

нових різновидів вмінь. 

- Мінімізація тіньового виробництва та розвиток 

підприємництва у сфері народних промислів та ремесел  

- Створення правового поля для здійснення 

підприємницької діяльності майстрами народних 

промислів та ремесел  

- Заохочення виходу жінок на ринок праці. 
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Територія впливу проекту: Тетіївська ОТГ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

15000 

Стислий опис проекту: Народна творчість як складова духовної і трудової 

діяльності людства, його історії, побуту знаходить своє 

відображення у народних промислах. На сьогоднішній 

день, коли у світі активно відбуваються глобалізаційні 

процеси, що нівелюють особливості національних 

культур, країни спрямовують свою політику на 

збереження й розвиток цього сегменту традиційної 

народної культури. Вишивання, килимарство, ткацтво, 

писанкарство, лозоплетіння, гончарство, ковальство 

обробка дерева та металу – місцеві ремесла, котрі сягають 

витоками в глибину століть. 

Проект націлений на розвиток народних ремесел та 

промислів майстрами, що проживають у сільській 

місцевості, до підвищення рівня знань, покращення  вмінь 

та навичок, розвитку лідерських та підприємницьких 

якостей шляхом реалізації навчальних програм, 

проведення тренінгів та семінарів,  створення центрів, 

клубів, осередків  за інтересами,  а також проведенням 

семінарів-виставок, майстер-класів майстрами народних 

промислів тощо.  

Очікувані результати: - Проведено оцінку і визначено пріоритетні напрямки 

розвитку громади. 

- Передано знання та навички у сфері організації центрів, 

клубів, осередків  за інтересами для майстрів та сільського 

населення. 

- Популяризовано народні ремесла та промисли 

- Підвищено соціальну свідомість та вмотивованість у 

реалізації стратегій підвищення якості життя у селах 

- Створено Програму просування виробів народних 

майстрів. 

- Забезпечено додаткові надходження до місцевих 

бюджетів від підприємницької діяльності народних 

майстрів. 

Ключові заходи проекту: - Розробка критеріїв та відбір майстрів, що братимуть 

участь у проекті. 

- Оцінка потреб і можливостей для спільних заходів. 

- Створення центрів народних промислів на базі 

старостатів 

- Проведення навчальних заходів. 

- Проведення семінарів-виставок, майстер-класів 

майстрами народних промислів 

- Підтримка координації діяльності та реклама 

результатів. 

Період здійснення:  2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

       

Джерела фінансування: місцевий бюджет 

Ключові потенційні учасники Виконавчий комітет міської ради, підприємці, бізнес 
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проекту: 

Інше: 

 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

1.1.5. Створення технопарку 

Назва проекту: 7. Створення Технопарку   

Цілі проекту: - Збільшення кількості промислових підприємств, які 

функціонують у громаді; 

- Стимулювання розвитку ланцюжків виробничих 

підприємств та спеціалізованих кластерів; 

- Створення нових робочих місць на території 

промислової зони в межах громади; 

- Забезпечення ефективного контролю за викидами 

промислових підприємств 

Територія впливу проекту: Тетіївська ОТГ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Біля 20 000 осіб, які проживають на території Тетіївської 

ОТГ, та які опосередковано отримуватимуть вигоду від 

надходження податків до місцевого бюджету. 

Найпершими вигоду отримають підприємці, які шукають 

територію з підведеними комунікаціями для створення 

промислових об’єктів, та мешканці громади, які 

отримають робочі місця в новостворених підприємствах 

Стислий опис проекту: На південно-західній окраїні міста Тетіїв є земельна 

ділянка площею 100 га для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості; об'єктів енергогенеруючих підприємств, 

установ і організацій. 

Відповідно проектом передбачається розробка на цій 

земельній ділянці індустріального парку, формування 

його концепції, підготовка усієї необхідної документації 

для реєстрації у Міністерстві економіки. 

Після реєстрації індустріального парку, передбачається  

розробка проектно-кошторисної документації для 

забезпечення усієї необхідної інфраструктури 

(капітальний ремонт дороги, електро-, водопостачання, 

тощо), розміщення  інформації про доступну для 

створення промислових об’єктів площу на сайті міської 

ради та у інвестиційному паспорті громади. 

На площі індустріального парку можливе створення ряду 

промислових підприємств. Зручне транспортне 

сполучення, забезпечення необхідними комунікаціями має 

забезпечити інтерес зі сторони великого бізнесу. 

Очікувані результати: - Створено концепцію індустріального парку в Тетіївській 

ОТГ; 

- Зареєстровано індустріальний парк в Міністерстві 

економіки України; 

- Розроблено проектно-кошторисну документацію для 

забезпечення усієї необхідної інфраструктури; 

- Створено передумови для розміщення промислових 

підприємств на території Тетіївської громади. 
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Ключові заходи проекту: Створення концепції індустріального парку на площі 100 

га в Тетіївській громаді; 

- Реєстрація індустріального парку в Міністерстві 

економіки; 

- Включення концепції до інвестиційного паспорта 

громади; 

- Поширення інформації про індустріальний парк для 

потенційних інвесторів. 

- Розробка проектно-кошторисної документації для 

забезпечення усієї необхідної інфраструктури. 

- Створення комунального підприємства, яке 

виконуватиме функції керуючої компанії індустріального 

парку. 

Період здійснення:  2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

  
   

  
Джерела фінансування: Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, 

донори 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Виконавчий комітет Тетіївської міської ради, бізнес 

Інше: 

 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

1.2.1. Підготовка об’єктів для залучення інвестицій 

Назва проекту: 8. Створення інвестиційного паспорту 

Цілі проекту: 

- Поширення інформації про інвестиційний клімат та 

інвестиційної можливості ОТГ. 

- Представлення Тетіївської ОТГ як потенційно 

економічно привабливої території Київщини із 

сприятливим інвестиційним кліматом та можливостями. 

- Залучення місцевих та закордонних інвесторів до 

Тетіївської ОТГ для реалізації проектів на території 

об’єднаної громади. 

- Збільшення кількості робочих місць та рівня зайнятості 

населення. 

- Використання незадіяних земель та об’єктів нерухомості 

і комунальної власності. 

- Будівництво нових та реконструкція існуючих 

промислових об’єктів. 

- Розвиток бізнесу. 

- Створення нових підприємств та інших суб'єктів 

підприємницької діяльності. 

- Зростання виробничих потужностей ОТГ. 

- Збільшення надходжень до міського бюджету за рахунок 

надходжень податків від розвитку промислових та 

сільськогосподарських об'єктів виробництва. 

- Будівництво житла. 

- Розвиток місцевої інфраструктури. 

- Покращення благоустрою населених пунктів ОТГ 

Територія впливу проекту: Тетіївська ОТГ 

Орієнтовна кількість 22000 жителів Тетіївської міської ОТГ; 
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отримувачів вигод - представники бізнесу із Тетіївської ОТГ, України та 

інших країн 

- безробітні 

Стислий опис проекту: 

При зростанні рівня конкуренції за залучення зовнішніх 

інвестицій в конкурентній боротьбі виграють ті суб'єкти, 

які створять найкращі умови для діяльності інвесторів та 

вестимуть активну PR-компанію з інформування 

потенційних інвесторів про переваги ведення бізнесу в 

конкретній громаді. 

Універсальним інструментом для вирішення вказаного 

завдання може стати інвестиційний паспорт Тетіївської 

об’єднаної територіальної громади, де буде інформація 

про інвестиційний клімат та інвестиційні можливості 

громади. 

Громаді потрібно залучити інвесторів, які зуміють по 

господарськи використати потенціал об’єктів, які можуть 

становити інвестиційний інтерес, з користю для 

територіальної громади.  

Це забезпечить створення нових робочих місць, 

збільшення надходжень до міського бюджету, 

зростання добробуту жителів громади. 

Очікувані результати: 

- Зібрано інформацію та надруковано 200 примірників 

інвестиційного паспорту Тетіївської громади, 

- Створено електронну і паперову версію інвестиційного 

паспорта громади. PDF – версію інвестиційного паспорта 

громади розміщено на сайті Тетіївської міської ради. 

Ключові заходи проекту: 

- Збирання, аналіз та узагальнення статистичної 

інформації та відомостей про ОТГ (територіальний 

розвиток, систему управління ОТГ, населення та трудовий 

потенціал, промисловість, будівництво, внутрішня та 

зовнішня торгівля, інвестиційні процеси, земельні 

ресурси, комунальне майно, ЖКГ, транспорт, екологічний 

стан, освіта, охорона здоров’я, культура, доходи та 

видатки бюджету тощо). 

- Систематизація даних про інвентаризацію земель та 

майна територіальної громади; 

- Визначення переліку інвестиційно-привабливих об’єктів 

(земельних ділянок, майнових комплексів, будівель тощо) 

Тетіївської ОТГ з їх детальним описом в двомовному 

форматі   (українська, англійська); 

- Надсилання інвестиційного паспорта ОТГ та інформації 

про інвестиційно-привабливі об’єкти Тетієва та ОТГ з їх 

детальним описом потенційним українським та 

закордонним інвесторам; 

- Розміщення інформації інвестиційного паспорту на сайті 

міської ради. 

Період здійснення: 2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

  
   

  
Джерела фінансування: Місцевий бюджет 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Виконавчий комітет Тетіївської міської ради 

Інше: 
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Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

1.2.2. Демонстрація інвестиційних можливостей 

громади  

Назва проекту: 9. Тетіїв. Розміщення сонячних батарей – 2019 1,2 

млрд. грн. Розміщення двох нових ринків.  Створення 

супермаркету. Відкриття хлібопекарні.  Створення 

логістичної  бази. Створення заводу по виробництву 

резинової крошки 

Цілі проекту: - Створення нових робочих місць 

- Розвиток підприємництва, що є є основою економічного 

і соціального розвитку. 

- Вирішення соціальних проблем, подолання бідності та 

забезпечення високого рівня життя громадян. 

- Додаткові надходження до бюджету 

Територія впливу проекту: Вся територія ОТГ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Все населення ОТГ, бізнес, інвестори 

Стислий опис проекту: В Тетіївській ОТГ є велика кількість можливостей для 

інвесторів, зокрема: 

- Розміщення сонячних батарей на наявних в громаді 

земель несільськогосподарського призначення, а також на 

дахах будівель комунальної власності. 

- Розміщення двох нових ринків, це влаштування 

сучасного об’єкту оптової та роздрібної торгівлі 

- Створення логістичної бази - сприятиме переміщенню 

товарних потоків в регіоні, в країні та на міждержавному 

рівні. 

- Створення супермаркету, відкриття хлібопекарні, 

будівництво заводу по виробництву резинової крошки, 

ось далеко не весь перелік перспективних напрямків в 

громаді, до яких можуть долучитись інвестори. 

Очікувані результати: - Будівництво нових підприємств, СЕС 

- Зменшення кількості безробітного населення громади 

- Збільшення середньої заробітної плати 

- Збільшення доходу в місцевий бюджет 

- Покращення інфраструктури Тетієва 

- Зменшення відтоку працездатного населення 

Ключові заходи проекту: Демонстрація інвестиційних можливостей шляхом - - 

Систематизація даних про інвентаризацію земель та майна 

територіальної громади; 

- Визначення переліку інвестиційно-привабливих об’єктів 

(земельних ділянок, майнових комплексів, будівель тощо) 

Тетіївської ОТГ з їх детальним описом в двомовному 

форматі   (українська, англійська 

- Надсилання інвестиційного паспорта ОТГ та інформації 

про інвестиційно-привабливі об’єкти Тетієва та ОТГ з їх 

детальним описом потенційним українським та 

закордонним інвесторам; 

- Розміщення інформації інвестиційного паспорту на сайті 

міської ради. 

-Виготовлення необхідного пакету документів 
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Період здійснення:  2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

  
   

  
Джерела фінансування: Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, 

донори, гранти 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Виконавчий комітет Тетіївської міської ради, інвестор, 

підрядні організації. 

Інше: 

 

 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

1.2.2.Демонстрація інвестиційних можливостей 

громади. 

Назва проекту: 10. Створення на млині «Порхун» відпочинково – 

рекреаційної зони. 

Цілі проекту: Забезпечення змістовного відпочинку жителів Тетіївської 

територіальної громади.  Залучення зовнішніх 

туристичних потоків, популяризація туристичного 

потенціалу ОТГ. 

Територія впливу проекту: Млин «Порхун» м. Тетіїв 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Жителі громади та туристи. 

Стислий опис проекту: Рекреаційна зона перебуває в незадовільному стані. 

Необхідне створення готельно-ресторанного комплексу із 

музееєм. Сприятливі фактори: близькість паркової зони, 

річки Роська, пам’ятного знаку Другої світової війни 

Очікувані результати: Утворено центр відпочинку та дозвілля. Активно 

залучаються туристичні групи. Об’єкт включений до 

туристичних маршрутів. Збільшується кількість 

відпочивальників. 

Поповнення міського бюджету. 

Ключові заходи проекту: Реконструкція приміщення. Створення готелю, ресторану, 

музею  

Період здійснення:  2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

- - - - - - - 

Джерела фінансування: Інвестор  

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Міська рада, інвестор 

Інше: 

 

 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

1.2.2. Демонстрація інвестиційних можливостей 

громади 

Назва проекту: 11.Створення в Дібрівському старостинському окрузі  

Бази спортивної стрільби, що включає в себе готель, 

ресторан, стадіон для стрільби. Побудова підприємства 

шокової заморозки, створення переробка (пюре, крем-

мед). Створення приватних та комунальних теплиць.  
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Створення завод по виробництву крохмалю. Побудова 

медичної амбулаторії 

Цілі проекту: Створення в Дібрівському старостинському окрузі: 

 - Бази спортивної стрільби 

- Побудова підприємства шокової заморозки  

- створення переробки (пюре, крем-мед) 

- Створення приватних та комунальних теплиць.   

- Створення заводу по виробництву крохмалю. 

- Будівництво медичної амбулаторії 

Що дасть змогу суттєво зменшити безробіття і збільшити 

самозайнятість населення. 

Територія впливу проекту: Дібрівський старостинський округ, прилеглі території 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

12000 осіб 

Стислий опис проекту: На території Дібрівського старостинського округу 

знаходяться землі та об’єктів нерухомості і комунальної 

власності, які можуть зацікавити інвестора. 

Тому було запропоновано ряд перспективних напрямків 

для розвитку округу і громади в цілому. В Дібрівці 

закладено яблуневий сад, площею біля 30 га і вирощують 

органічну малину на площі біля 15 га, утримується біля 

300 бджолосімей, тому для переробки, зберігання і 

транспортування продукції необхідно  побудувати 

підприємство шокової заморозки, створити переробку 

(пюре, крем-мед). Також перспективним є будівництво 

заводу по виробництву крохмалу, (наявна сировинна база 

в т.ч. населення), Створення приватних та комунальних 

теплиць дасть змогу забезпечити населення громади 

свіжими овочами та зеленню протягом усього року. В 

свою чергу створяться нові робочі місця та збільшить 

самозайнятість населення. 

Для належного медичного обслуговування населення 

необхідно збудувати медичну амбулаторію по 

енергозберігаючій технології, та забезбечити сучасним 

діагностичним обладнанням. 

Створення бази спортивної стрільби дасть змогу 

проводити тренування з стрільби, та брати участь у 

змаганнях з спортивної стрільби. 

Очікувані результати: - Створено базу спортивної стрільби 

- Збудовано підприємство шокової заморозки  

- Створено переробку (пюре, крем-мед) 

- Створено приватні та комунальні теплиці.   

- Створено завод  по виробництву крохмалю. 

- Побудована медична амбулаторія 

- Збільшено кількість робочих місць 

- Збільшено надходження до бюджету 

- Зменшення відтоку працездатного населення 

Ключові заходи проекту: Демонстрація інвестиційних можливостей шляхом 

Систематизації даних про інвентаризацію земель та майна 

територіальної громади; 

- Визначення переліку інвестиційно-привабливих об’єктів 

(земельних ділянок, майнових комплексів, будівель тощо) 

Тетіївської ОТГ з їх детальним описом в двомовному 
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форматі   (українська, англійська) 

- Надсилання інвестиційного паспорта ОТГ та інформації 

про інвестиційно-привабливі об’єкти Тетієва та ОТГ з їх 

детальним описом потенційним українським та 

закордонним інвесторам; 

-Виготовлення необхідного пакету документів 

Період здійснення:  2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

  
   

  
Джерела фінансування: Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, 

донори, гранти 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Виконавчий комітет Тетіївської міської ради, Комунальні 

підприємства, бізнес 

Інше: Підприємство шокової заморозки в стадії завершення будівництва. 

           База спортивної стрільби, що включає в себе готель, ресторан, стадіон для стрільби –       

розпочато будівництво 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

1.2.2. Демонстрація інвестиційних можливостей 

громади 

Назва проекту: 12. Створення в Тайницькому старостинському  окрузі 

легкої промисловості, побудова готелю, ресторану, 

АЗС. Побудова дороги в напрямку Жашкова   

Цілі проекту: - розвиток легкої промисловості 

- створення нових робочих місць 

- покращення логістики громади  

- побудова дороги від населеного пункту Тайниця до 

автомобільної дороги державного значення Е-95 

Київ – Одеса в напрямку м.Жашків Черкаської 

області 

- побудова готелю, ресторану та АЗС  

Територія впливу проекту: Тайницький старостинський  округ, прилеглі території 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

10000 

Стислий опис проекту: Із відкриттям нового підприємства збільшиться  

виробництво продукції та дасть нові надходження до 

бюджету Тетіївськогї ОТГ. Створення нових робочих 

місць зменшить чисельність безробітних в сільських 

місцевостях. Побудова дороги від с. Тайниці Тетіївської 

ОТГ в напрямку м. Жашків Черкаської області до 

автомобільної дороги державного значення Е-95 Київ – 

Одеса покращить логістичні можливості громади та 

скоротить щонайменше удвічі відстань. Збільшиться 

транзитний потік автотранспорту.  

Виходячи з цього  в Тайницькому старостинському  

окрузі для поліпшення комфорту буде доцільно 

побудувати біля новозбудованої дороги готель, ресторан 

та АЗС . 

Очікувані результати: - Розвиток галузі легкої промисловості 

- Побудована дорога від населеного пункту Тайниця до 

автомобільної дороги державного значення Е-95 

- Побудований готель 
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- Побудований ресторан 

- Побудована АЗС 

- Створені нові робочі місця 

- Збільшено надходження до бюджету 

- Зменшення відтоку безробіття 

Ключові заходи проекту: -Демонстрація інвестиційних можливостей шляхом 

систематизації даних про інвентаризацію земель та майна 

територіальної громади; 

- Визначення переліку інвестиційно-привабливих об’єктів 

(земельних ділянок, майнових комплексів, будівель тощо) 

Тетіївської ОТГ з їх детальним описом в двомовному 

форматі   (українська, англійська) 

- Надсилання інвестиційного паспорта ОТГ та інформації 

про інвестиційно-привабливі об’єкти Тетієва та ОТГ з їх 

детальним описом потенційним українським та 

закордонним інвесторам; 

-Виготовлення необхідного пакету документів 

Період здійснення:  2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

  
   

  
Джерела фінансування: Інвестор, місцевий бюджет, обласний бюджет, державний 

бюджет 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Виконавчий комітет Тетіївської міської ради, Комунальні 

підприємства, підрядні організації. 

Інше: 

 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

1.2.2.Демонстрація інвестиційних можливостей 

громади 

Назва проекту: 
13. Створення в Cкибенецькому старостинському 

окрузі музею 

Цілі проекту: 
Популяризація населеного пункту серед мешканців 

громади, туристів та користувачів Інтернету 

Територія впливу проекту: Старостинський округ № 9  с. Скибинці 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 
Жителі громади та туристи. 

Стислий опис проекту: 

Мета проекту -  створення історичного музею в 

с.Скибинці з метою відновлення та збереження історії і 

культури. Село Скибинці розташоване в крайньому 

південному куточку Київської області і адміністративно 

належить до Тетіївського району. На даній території 

збереглися залишки поселення, кургани та знайдено скарб 

доби бронзи (11 тисячоліття до н. е.), у Скибинцях — 

бронзовий енколпіон часів давньої Русі (ХІІ — ХІІІ ст.)». 

За переказами, село Скибинці засновано в XIV ст. 

козацьким сотником Скибою, звідси і його назва. 

Очікувані результати: 

- Збереження та використання пам'яток природи, 

матеріальної та духовної культури  
-Утворення історичного музею 

-Активно залучаються туристичні групи 

-Прилучення громадян до надбань національної і 
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світової історико-культурної спадщини 
-Об’єкт включений до туристичних маршрутів 

-Збільшення кількісті відпочивальників 

-Поповнення міського бюджету 

Ключові заходи проекту: 

 -Вивчення історичних, літературних джерел, робота в 

бібліотеках, архівах 

-Збір експонатів 

 -Тематична розробка експозиційного плану, оформлення 

й монтаж експозицій  

- Написання наукових довідок, рефератів-інформаційної 

бази для створення текстів екскурсій, лекцій 

Період здійснення:  2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

       
Джерела фінансування: Інвестор 

Ключові потенційні 

учасники проекту: 
Старостинський округ № 9 , інвестор 

Інше: 
  

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

1.2.2. Демонстрація інвестиційних можливостей 

громади 

Назва проекту: 
14. Створення в Горошківському старостинському 

окрузі рекреаційної зони та садового господарства 

Цілі проекту: 

Створення в Горошківському старостинському окрузі 

рекреаційної зони, яка забезпечить комфортні умови для 

відпочинку мешканців, гостей та туристів даного округу. 

Створення садового господарства дасть змогу вирощувати 

екологічно чисті фрукти і ягоди, сажанці 

високопродуктивних дерев і кущів.  

Збільшення зайнятості населення даної території.  

Територія впливу проекту: Горошківський старостинський округ, прилеглі території 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

3000  

Стислий опис проекту: 

Враховуючи особливості Горошківського 

старостинського округу пропонується  залучити інвестиції 

у розвиток галузі садівництва . 

Виникне можливість формування на базі об’єктів 

садівництва унікального туристичного продукту. 

 Створення рекреаційної зони в окрузі в свою чергу 

створить належні умови для відпочинку та проведення  

культурного дозвілля жителів. 

Очікувані результати: 

- Створене садове господарство 

- Створена рекреаційна зона 

-Створення нових робочих місць 

Ключові заходи проекту: 

Демонстрація інвестиційних можливостей шляхом 

систематизації даних про інвентаризацію земель та майна 

територіальної громади; 

- Визначення переліку інвестиційно-привабливих об’єктів 

(земельних ділянок, майнових комплексів, будівель тощо) 

Тетіївської ОТГ з їх детальним описом в двомовному 
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форматі   (українська, англійська) 

- Надсилання інвестиційного паспорта ОТГ та інформації 

про інвестиційно-привабливі об’єкти Тетієва та ОТГ з їх 

детальним описом потенційним українським та 

закордонним інвесторам; 

-Виготовлення необхідного пакету документів 

Період здійснення: 2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

  
   

  

Джерела фінансування: 
Інвестор 

 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Горошківський старостинський округ, інвестор 

Інше: 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

1.2.2. Демонстрація інвестиційних можливостей 

громади 

Назва проекту: 
15. Горошків, Ріденька – сади, база спортивної 

рибалки 

Цілі проекту: 

с. Горошків та с. Ріденька відносяться до одного 

старостинського округу, де пропонується розвиток 

садівництва та створення бази спортивної рибалки 

Територія впливу проекту: Горошківський старостинський округ, прилеглі території 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

675 осіб населення старостинського округу  

Стислий опис проекту: 

Відродження і розвиток садового господарства, що 

розташоване в даному окрузі дасть можливість 

забезпечити реалізацію продуктів садівництва місцевому 

населенню. 

 Спортивне рибальство — ловля риби спортивними 

снастями (вудками, спінінгами тощо), вид активного 

відпочинку, що практикується, як спорт або хобі. 

Створення бази спортивної рибалки дасть змогу 

проводити тренування з рибальства, та брати участь у 

змаганнях, інше 

Очікувані результати: 

- Збільшено кількість домогосподарств, які займаються 

садівництвом 

- Створено базу спортивної рибалки 

- Створено об’єднання або клуб спортивної рибалки 

- Популяризація громади 

-Надання нових робочих місць 

-Надходження до бюджету Тетіївської ОТГ 

Ключові заходи проекту: 

-Демонстрація інвестиційних можливостей шляхом 

систематизації даних про інвентаризацію земель та майна 

територіальної громади; 

- Визначення переліку інвестиційно-привабливих об’єктів 

(земельних ділянок, майнових комплексів, будівель тощо) 

Тетіївської ОТГ з їх детальним описом в двомовному 

форматі   (українська, англійська) 

- Надсилання інвестиційного паспорта ОТГ та інформації 

про інвестиційно-привабливі об’єкти Тетієва та ОТГ з їх 
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детальним описом потенційним українським та 

закордонним інвесторам; 

-Виготовлення необхідного пакету документів 

Період здійснення: 2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

  
   

  
Джерела фінансування: Інвестор 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Виконавчий комітет Тетіївської міської ради, Інвестори 

Інше: 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

1.2.2. Розвиток сучасних форм кооперації, кластерів  

Назва проекту: 16. Створення в  Ненадихівському старостинському 

окрузі молочної промисловості , 

сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу з 

пунктами прийому молока та міні-сироварні 

Цілі проекту: -Підвищення ефективності та прибутковості 

домогосподарств 

-Підвищення мотивації та спроможності населення 

громади самоорганізовуватися в сільськогосподарські 

кооперативи (молочні, рибні, заготівельні тощо) 

 -Розвиток сільських територій та покращення рівня життя 

сільського населення 

-Збільшення поголів’я молочного стада 

Територія впливу проекту: Всі населені пункти ОТГ, сусідні населені пункти 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

25000 

Стислий опис проекту: Створення молочного кооперативу дасть можливість 

постійної реалізації молока за справедливою ціною та 

дасть шанс селянам покращити свій добробут. 
Об’єднання власників корів допоможе людям 

організуватися і поліпшити загальний доступ до ринку 

збуту молока.  

Створення міні-сироварні для подальшої реалізації 

готового продукту. 

Очікувані результати: - Зниження соціальної напруги серед сільського населення 

- Стимулювання співпраці серед населення 

- Збільшення поголів’я худоби 

- Покращення якості молока 

- Підвищення закупівельної ціни молока 

-Підвищення рівня конкурентоспроможності виробленої 

сільськогосподарської продукції. 

 - Створення нових робочих місць на сироварні 

 - Збільшення надходжень до місцевого бюджету  

Ключові заходи проекту: -Створення обслуговуючого кооперативу  

-Вибір ділянки під будівлю сироварні 

-Виготовлення проектно-кошторисної документації 

-Будівництво приміщення сироварні 

-Придбання необхідного обладнання і техніки для збору, 

охолодження і переробки молока та зберігання готової 
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продукції 

-Облаштування пункту прийому молока біля сироварні 

 -Підведення комунікацій, автодоріг та благоустрій 

території 

 -Нова місцева продукція – сири  щонайменше3 види 

Період здійснення:  2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

       

Джерела фінансування: інвестори 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Міська рада, інвестори, мешканці громади 

Інше: 

 

 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

1.2.2. Демонстрація інвестиційних можливостей 

громади 

Назва проекту: 
17. Побудова в Степівському старостинському окрузі 

насіннєвого заводу 

Цілі проекту: 

Створення насіннєвого заводу дасть змогу забезпечити 

посівним матеріалом  потреби сільськогосподарських 

підприємств, фермерів та мешканців домогосподарств 

громади 

Територія впливу проекту: Тетіївської ОТГ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

20000 

Стислий опис проекту: 

Створення насіннєвого заводу,  покращення доступноті 

високоякісного посівного матеріалу аграріям, створення 

нових робочих місць. 

Очікувані результати: 

- Побудований насіннєвий завод 

- Забезпечено високоякісним насіннєвим матеріалом  

потреби сільськогосподарських підприємств, фермерів та 

мешканців домогосподарств 

- Створені нові робочі місця 

- Додатковий дохід в місцевий бюджет 

Ключові заходи проекту: 

Демонстрація інвестиційних можливостей шляхом 

систематизації даних про інвентаризацію земель та майна 

територіальної громади; 

- Визначення переліку інвестиційно-привабливих об’єктів 

(земельних ділянок, майнових комплексів, будівель тощо) 

Тетіївської ОТГ з їх детальним описом в двомовному 

форматі   (українська, англійська) 

- Надсилання інвестиційного паспорта ОТГ та інформації 

про інвестиційно-привабливі об’єкти Тетієва та ОТГ з їх 

детальним описом потенційним українським та 

закордонним інвесторам; 

-Виготовлення необхідного пакету документів 

Період здійснення: 2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

      
 

Джерела фінансування: інвестор 
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Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Виконавчий комітет Тетіївської міської ради, Інвестор 

Інше: 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

1.2.2. Демонстрація інвестиційних можливостей 

громади 

Назва проекту: 

18. Створення в Стадницькому старостинському 

окрузі  виробництва алкопродукції, побудова 

каналізаційних споруд 

Цілі проекту: 

-Створення в Стадницькому старостинському окрузі 

виробництва алкопродукції. 

-Збільшення кількості робочих місць та рівня зайнятості 

населення. 

-Зменшення впливу каналізаційних стоків підприємств на 

навколишнє середовище 

Територія впливу проекту: Стадницький старостинський округ   

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

700 осіб місцевого населення 

Стислий опис проекту: 

В с.Стадниця працює підприємство по виготовленню 

спирту етилового ректифікованого, тому  на даній 

території  пропонується створити виробництво 

алкопродукції під місцевим брендом. 

Для очищення стічних вод підприємств потрібно 

збудувати очисні каналізаційні споруди з метою 

покращення екологічної ситуації. 

Очікувані результати: 

- Створено підприємство з виготовлення алкопродукції 

- Створено новий вид алкопродукції під місцевим 

брендом 

- Створено нові робочі місця 

- Покращено екологічний стан місцевосці 

- Збільшено дохід в місцевий бюджет 

Ключові заходи проекту: 

-Демонстрація інвестиційних можливостей шляхом 

систематизації даних про інвентаризацію земель та майна 

територіальної громади; 

- Визначення переліку інвестиційно-привабливих об’єктів 

(земельних ділянок, майнових комплексів, будівель тощо) 

Тетіївської ОТГ з їх детальним описом в двомовному 

форматі   (українська, англійська) 

- Надсилання інвестиційного паспорта ОТГ та інформації 

про інвестиційно-привабливі об’єкти Тетієва та ОТГ з їх 

детальним описом потенційним українським та 

закордонним інвесторам; 

-Виготовлення необхідного пакету документів 

Період здійснення: 2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

  
   

  

Джерела фінансування: 
Інвестор 

 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Виконавчий комітет Тетіївської міської ради, Інвестор 

Інше: 
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Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

1.2.2. Демонстрація інвестиційних можливостей 

громади 

Назва проекту: 

19. Створення Голодьківському старостинському 

окрузі  виробництва з вирощування птиці та дрібного 

промислового виробництва 

Цілі проекту: 
Створення виробництва з вирощування птиці 

Розвиток ремісництва 

Територія впливу проекту: Голодьківський старостинський округ, прилеглі території   

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

700 

Стислий опис проекту: 

Для забезпечення ринків продуктами птахівництва як 

громади так і за її межами пропонується створити 

виробництво по вирощуванню птиці (курей, качок, гусей, 

перепілок ін.) 

Для більшої самозайнятості населення та збільшення 

доходу пропонується в с.Голодьки розвивати 

ремісництво. 

Очікувані результати: 

- Створено виробництво з вирощування птиці 

- Створено нові робочі місця 

- Збільшено дохід в місцевий бюджет 

- Збільшено дохід домогосподарств 

Ключові заходи проекту: 

-Демонстрація інвестиційних можливостей шляхом 

систематизації даних про інвентаризацію земель та майна 

територіальної громади; 

- Визначення переліку інвестиційно-привабливих об’єктів 

(земельних ділянок, майнових комплексів, будівель тощо) 

Тетіївської ОТГ з їх детальним описом в двомовному 

форматі   (українська, англійська) 

- Надсилання інвестиційного паспорта ОТГ та інформації 

про інвестиційно-привабливі об’єкти Тетієва та ОТГ з їх 

детальним описом потенційним українським та 

закордонним інвесторам; 

-Виготовлення необхідного пакету документів 

- Заохочення мешканців домогосподарств до розвитку 

дрібного промислового виробництва. 

Період здійснення: 2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

  
   

  
Джерела фінансування: інвестор 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Виконавчий комітет Тетіївської міської ради, Інвестор 

Інше: 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

1.2.2. Демонстрація інвестиційних можливостей 

громади 

Назва проекту: 
20. Створення в Росішанському старостинському 

окрузі рекреаційної зони 

Цілі проекту: - Забезпечення комфортних умов для відпочинку 
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мешканців на території водойми у селі Росішки; 

- Створення на базі ставка у селі Росішки популярного 

рекреаційного об’єкту; 

- Задоволення рекреаційних потреб жителів Тетіївської 

ОТГ. 

Територія впливу проекту: Тетіївська ОТГ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Приблизно 12000 мешканців і гостей Тетіївської ОТГ, які 

користуються водоймою у літній час для сімейного 

відпочинку. 

Стислий опис проекту: 

Для забезпечення комфортних умов для відпочинку 

мешканців громади пропонується створити на базі 

водойми , що розташована у с селі Росішки, рекреаційної 

зони. Зручне розташування (8 км. від м. Тетіїв) дозволяє 

тетіївчанам приїжджати сюди на відпочинок. 

Проектом передбачається розробка схеми зонування 

прибережної території на пляжну зону, санітарно-

гігієнічний пункт та місце для паркування автомобілів. 

Пляжну зону передбачається забезпечити модульними 

конструкціями (парасолями з лавками) для захисту від 

сонця, а також дитячим майданчиком. У свою чергу 

санітарно-гігієнічний пункт має складатись з біотуалетів, 

модульних душових кабін та роздягалень, урн для сміття. 

За користування послугами пункту буде встановлюватись 

плата, яка дозволить  забезпечувати функціонування 

конструкцій упродовж відпочинкового періоду. 

Очікувані результати: 

- На території прибережної смуги Росішанського ставу 

встановлено на літній період 4 біотуалети, 2 душові 

кімнати, 2 роздягальні, 2 сміттєвих баки, 1 дитячий 

майданчик, 6 конструкції парасолькового типу; 

- Створено мінімальні умови для комфортного сімейного 

відпочинку поблизу водойми у с. Росішки; 

- Водойма стає популярним місцем рекреації, зацікавлює 

місцевий бізнес облаштовувати поблизу місця 

харчування. 

Ключові заходи проекту: 

Демонстрація інвестиційних можливостей шляхом 

систематизації даних про інвентаризацію земель та майна 

територіальної громади; 

- Визначення переліку інвестиційно-привабливих об’єктів 

(земельних ділянок, майнових комплексів, будівель тощо) 

Тетіївської ОТГ з їх детальним описом в двомовному 

форматі   (українська, англійська) 

- Надсилання інвестиційного паспорта ОТГ та інформації 

про інвестиційно-привабливі об’єкти Тетієва та ОТГ з їх 

детальним описом потенційним українським та 

закордонним інвесторам; 

-Виготовлення необхідного пакету документів 

- Здійснення зонування прибережної території та 

маркування відповідних зон; 

- Закупівля переносних модульних конструкцій санітарно-

гігієнічного призначення (біотуалетів, душових, 

роздягалень, сміттєвих баків); 

- Створення двох сезонних робочих місць щодо 

забезпечення функціонування рекреаційного об’єкту в 
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структурі КП «Дібрівка-Обрій»; 

- Облаштування модульного дитячого майданчика та 

конструкцій парасолькового типу. 

Період здійснення: 2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

  
   

  
Джерела фінансування: інвестор 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Виконавчий комітет Тетіївської міської ради, Інвестор 

Інше: 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

1.2.2. Демонстрація інвестиційних можливостей 

громади 

Назва проекту: 
21. Створення в Бурківецькому старостинському 

окрузі тепличного господарства 

Цілі проекту: 

-Розвиток підпрємницької двяльності 

-Збільшення кількості робочих місць та рівня зайнятості 

населення; 

-Підвищеня рівеня доходів населення 

Територія впливу проекту: Бурківецький старостинський округ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Близько 500 чоловік с. Бурківці 

Стислий опис проекту: 

Тепличне вирощування різних видів 

сільськогосподарських культур являє собою вигідний 

бізнес. Цей вид підприємницької діяльності 

характеризується швидкою окупністю та високою 

рентабельністю. Тому пропонується  в с. Бурківці 

створити тепличне господарство, для якого є всі 

передумови. 

Очікувані результати: 

-Створено тепличне господарство 

- Створено нові робочі місця 

- Збільшено дохід в місцевий бюджет 

- Збільшено дохід домогосподарств 

Ключові заходи проекту: 

-Демонстрація інвестиційних можливостей шляхом 

систематизації даних про інвентаризацію земель та майна 

територіальної громади; 

- Визначення переліку інвестиційно-привабливих об’єктів 

(земельних ділянок, майнових комплексів, будівель тощо) 

Тетіївської ОТГ з їх детальним описом в двомовному 

форматі   (українська, англійська) 

- Надсилання інвестиційного паспорта ОТГ та інформації 

про інвестиційно-привабливі об’єкти Тетієва та ОТГ з їх 

детальним описом потенційним українським та 

закордонним інвесторам; 

-Виготовлення необхідного пакету документів 

Період здійснення: 2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

  
   

  
Джерела фінансування: інвестор 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Виконавчий комітет Тетіївської міської ради, Інвестор 
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Інше: 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

1.2.2. Демонстрація інвестиційних можливостей 

громади 

Назва проекту: 
22. Створення в Дзвеняцькому  старостинському 

окрузі тепличного господарства 

Цілі проекту: 

-Розвиток підпрємницької двяльності 

-Збільшення кількості робочих місць та рівня зайнятості 

населення; 

-Підвищеня рівеня доходів населення 

Територія впливу проекту: Дзвеняцький старостинський округ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Близько 400 чоловік с. Дзвеняче 

Стислий опис проекту: 

Сьогодні тепличне вирощування різних видів 

сільськогосподарських культур являє собою вигідний 

бізнес. Цей вид підприємницької діяльності 

характеризується швидкою окупністю та високою 

рентабельністю. Тому пропонується  в с. Дзвеняче 

створити тепличне господарство, для якого є всі 

передумови.  

Очікувані результати: 

-Створено тепличне господарство 

- Створено нові робочі місця 

- Збільшено дохід в місцевий бюджет 

- Збільшено дохід домогосподарств 

Ключові заходи проекту: 

Демонстрація інвестиційних можливостей шляхом 

систематизації даних про інвентаризацію земель та майна 

територіальної громади; 

- Визначення переліку інвестиційно-привабливих об’єктів 

(земельних ділянок, майнових комплексів, будівель тощо) 

Тетіївської ОТГ з їх детальним описом в двомовному 

форматі   (українська, англійська) 

- Надсилання інвестиційного паспорта ОТГ та інформації 

про інвестиційно-привабливі об’єкти Тетієва та ОТГ з їх 

детальним описом потенційним українським та 

закордонним інвесторам; 

-Виготовлення необхідного пакету документів 

Період здійснення: 2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

  
   

  
Джерела фінансування: інвестор 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Виконавчий комітет Тетіївської міської ради, Інвестор, 

підрядні організації. 

Інше: 

 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

1.2.2. Демонстрація інвестиційних можливостей 

громади 

Назва проекту: 
23. Створення в Михайлівському старостинському 

окрузі тепличного господарства та рекреаційної зони 

Цілі проекту: В Михайлівському старостинському окрузі пропонується 
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створити тепличне господарство та рекреаційну зону, що 

дасть змогу покращити добробут жителів населеного 

пункту 

Територія впливу проекту: Михайлівський старостинський округ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Близько 400 чоловік с. Михайлівка 

Стислий опис проекту: 

Сьогодні тепличне вирощування різних видів 

сільськогосподарських культур являє собою вигідний 

бізнес. Цей вид підприємницької діяльності 

характеризується швидкою окупністю та високою 

рентабельністю. Тому пропонується  в с. Михайлівка 

створити тепличне господарство, для якого є всі 

передумови. 

Також пропонується створити на базі водойми , що 

розташована у с селі, рекреаційної зони, щоб забезпечити 

комфортні умови для відпочинку мешканців села і  

громади. 

Очікувані результати: 

- Створено тепличне господарство 

- Створено нові робочі місця 

- Збільшено дохід в місцевий бюджет 

- Збільшено дохід домогосподарств 

- Створено і впорядковано рекреаційну зону 

Ключові заходи проекту: 

-Демонстрація інвестиційних можливостей шляхом 

систематизації даних про інвентаризацію земель та майна 

територіальної громади; 

- Визначення переліку інвестиційно-привабливих об’єктів 

(земельних ділянок, майнових комплексів, будівель тощо) 

Тетіївської ОТГ з їх детальним описом в двомовному 

форматі   (українська, англійська) 

- Надсилання інвестиційного паспорта ОТГ та інформації 

про інвестиційно-привабливі об’єкти Тетієва та ОТГ з їх 

детальним описом потенційним українським та 

закордонним інвесторам; 

-Виготовлення необхідного пакету документів 

Період здійснення: 2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

  
   

  
Джерела фінансування: інвестор 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Виконавчий комітет Тетіївської міської ради, Інвестор 

Інше: 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

1.2.2. Демонстрація інвестиційних можливостей 

громади 

Назва проекту: 
24. Створення санаторію та дитячого табору в 

старостинському окрузі Черепин. 

Цілі проекту: 

В с.Черепинка, Черепинського старостинського округу , 

пропонується відновити дитячий табір, відновити його 

роботу, та створити на його базі дитячий санаторій. 

Територія впливу проекту: Тетіївська ОТГ 

Орієнтовна кількість 22000 
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отримувачів вигод 

Стислий опис проекту: 

Для забезпечення оздоровлення та змістовного 

відпочинку дітей, які проживають в громаді є можливість 

відновити роботу дитячого табору, який працював ще за 

радянськх часів. 

Очікувані результати: 

Проект передбачає відпочинок і оздоровлення дітей, які 

проживають у громаді, в тому числі і пільгових категорій 

населення. 

Також буде можливість запропонувати путівки на 

відпочинок і оздоровлення дітей з інших населених 

пунктів за межами громади, району та області. 

Ключові заходи проекту: 

-Демонстрація інвестиційних можливостей шляхом 

систематизації даних про інвентаризацію земель та майна 

територіальної громади; 

- Визначення переліку інвестиційно-привабливих об’єктів 

(земельних ділянок, майнових комплексів, будівель тощо) 

Тетіївської ОТГ з їх детальним описом в двомовному 

форматі   (українська, англійська) 

- Надсилання інвестиційного паспорта ОТГ та інформації 

про інвестиційно-привабливі об’єкти Тетієва та ОТГ з їх 

детальним описом потенційним українським та 

закордонним інвесторам; 

-Виготовлення необхідного пакету документів 

- Відновлення будівель та облаштуванння території 

- Забезпечення необхідним обладнанням 

- Презентація проекту та промоція санаторію 

Період здійснення: 2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

  
   

  
Джерела фінансування: інвестор 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Виконавчий комітет Тетіївської міської ради, Інвестор 

Інше: 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

1.2.2.Демонстрація інвестиційних можливостей 

громади 

Назва проекту:  25. Проведення щорічного інвестиційного форуму 

Цілі проекту: Інформування учасників Форуму про потенціал та 

сприятливий інвестиційний клімат громади 

Широка презентація інвестиційних можливостей та 

проектів громади 

Сприяння залученню прямих інвестицій та налагодженню 

довгострокового співробітництва між вітчизняними та 

зарубіжними компаніями, зацікавленими в реалізації 

перспективних інвестиційних проектів. 

Територія впливу проекту: Тетіївська ОТГ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Жителі Тетіївської ОТГ 

Стислий опис проекту: Інформування учасників Форуму про потенціал та 

сприятливий інвестиційний клімат громади. 

Широка презентація інвестиційних можливостей та 
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проектів громади. 

Сприяння залученню прямих інвестицій та налагодженню 

довгострокового співробітництва між вітчизняними та 

зарубіжними компаніями, зацікавленими в реалізації 

перспективних інвестиційних проектів. 

Очікувані результати: Промоція інвестиційного потенціалу громади. 

Налагодження нових контактів між суб’єктами 

господарювання громади та іноземними інвесторами. 

Зростання обсягів залучення інвестицій в економіку 

громади 

Ключові заходи проекту: Підготовка концепції проведення форуму. 

Вибір та оренда місця для проведення форуму. 

Організація піар-кампанії, інформаційного забезпечення.  

Запрошення та поселення учасників. 

Розроблення та друк промоційної продукції (буклети, 

брошури, стенди, презентації тощо). 

Транспортне забезпечення та харчування учасників 

форуму. 

Організація та проведення секційних тематичних 

обговорень, круглих столів та ознайомчих поїздок на 

промислові підприємства громади 

Проведення урочистих заходів форуму. 

Період здійснення:  2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

- 50 50 - - - - 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, донори 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Тетіївська міська об’єднана територіальна громада, бізнес 

Інше: 

 

 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

1.2.3.  Розвиток міжмуніципального та міжнародного 

співробітництва 

Назва проекту: 26. Розвиток міжмуніципального та міжнародного 

співробітництва 

Цілі проекту: Забезпечення сталого розвитку громади 

Територія впливу проекту: Тетіївська ОТГ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

1000 осіб 

Стислий опис проекту: Питання міжмуніципального співробітництва набуває 

особливого значення в контексті підготовки до здійснення 

широкомасштабної реформи місцевого самоврядування, 

яка, зокрема, передбачає оптимізацію системи 

адміністративно-територіального устрою, покращення 

комунальних послуг, які надаються громадянам. Органи 

місцевого самоврядування можуть об’єднувати свої 

ресурси, якщо це допомагає їм покращити ефективність 

своєї роботи.  

Очікувані результати: Покращується здатність залучати приватні інвестиції та 

брати участь у проектах публічно приватного 
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партнерства; стає можливим укладання більш вигідних 

контрактів з приватними компаніями. 

Покращується здатність освоєння інвестицій та довіра з 

боку кредиторів, завдяки чому можна швидше отримувати 

позики та залучати кошти з фондів ЄС та інших зовнішніх 

джерел; 

Ключові заходи проекту: - ініціювання співробітництва;  

- вирішення питання щодо надання чи ненадання згоди на 

організацію співробітництва;  

- розгляд отриманої пропозиції від ініціатора 

співробітництва про початок переговорів;  

-утворення комісії та підготовка проекту договору про 

співробітництво;  

-громадське обговорення проекту договору про 

співробітництво;  

- схвалення проекту договору про співробітництво;  

- укладення договору про співробітництво. 

Період здійснення:  2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

- 100 100 - - - - 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, донори. 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Тетіївська міська об’єднана територіальна громада, бізнес 

Інше: 

 

 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

1.2.4.Розвиток громади 

Назва проекту: 27. Створення КП «Агенція регіонального розвитку» 

шляхом злиття КП «Креатив», КП «Міський ринок» 

Цілі проекту: Сприяння сталого соціально-економічного розвитку 

Тетіївської ОТГ 

Територія впливу проекту: Тетіївська ОТГ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

22 000 осіб 

Стислий опис проекту: Комунальне підприємство «Агенція регіонального 

розвитку» планується створити у результаті реорганізації 

існуючої інфраструктури підтримки підприємництва, 

шляхом об’єднання ресурсів комунального підприємства 

«Креатив», комунального підприємства «Міський ринок». 

Підприємство створюється для сприяння соціально-

економічному розвитку Тетіївської ОТГ шляхом 

створення сприятливих умов для залучення інвестицій, 

підтримки і розвитку підприємництва на території 

регіону, підвищення ефективності використання майна 

комунальної власності.  

Очікувані результати:  В результаті реорганізації створено нову, потужну 

структуру  

підтримки початкового, малого і середнього бізнесу – 

комунальне підприємство «Агенцію регіонального 
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розвитку», яке надаватиме повний комплекс 

консалтингових послуг щодо  

започаткування та супроводу підприємницької діяльності, 

здійснюватиме діяльність щодо залучення інвестицій, 

просування ресурсних можливостей Тетіївської громади, 

впровадження інноваційних проектів та нових напрямків 

діяльності. 

Ключові заходи проекту: Проведення обговорення концептуальних засад створення 

Агенції регіонального розвитку серед потенційних 

співзасновників. 

Рішення міської ради щодо участі в заснуванні установи 

та надання згоди на фінансування витрат на її роботу. 

Проведення Установчих зборів . 

Обрання Виконавчого органу. 

 Визначення з майном та коштами, які будуть передані 

для роботи установи. 

 

Період здійснення:  2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

- 500 - - - - 500 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, донори 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Міська рада, КП «Креатив», КП «Міський ринок» 

Інше:  

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

2.1.1. Створення ОСББ, ремонт багатоквартирних 

будинків. 

Назва проекту: 28 . Створення перших трьох пілотних ОСББ 

Цілі проекту:  Створити ефективний інструмент для залучення 

співвласниками коштів на проведення енергоефективних 

заходів та заходів з модернізації будинків.  

Територія впливу проекту: Багатоквартирні будинки м. Тетіїв 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Жителі багатоповерхових будинків 

Стислий опис проекту: Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, 

або ОСББ. ОСББ створюється на основі права сумісної 

власності і представляє лише співвласників нерухомості, 

щоб самостійно вирішувати — хто обслуговуватиме 

будинок, які будуть внески на його утримання 

(квартплата), кому здавати в оренду нежитлові 

приміщення тощо, куди витрачати гроші. Ефективне 

використання коштів і контроль приводять до якіснішого 

та раціональнішого утримання будинку. Об’єднання 

мають на меті залучення громадян не тільки до участі у 

вирішенні питань впорядкування будинків та 

прибудинкової території, встановлення добросусідських 

відносин, а й повне самообслуговування та 

самофінансування житла. Вони самостійно розраховують 

розміри внесків членами ОСББ на утримання будинку та 

прибудинкової території, здійснюють контроль за 

надходженням платежів мешканців за надані житлово-
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комунальні послуги у конкретному будинку, а також за 

раціональним використанням цих коштів. 

Очікувані результати: -Створення трьох пілотних ОСББ . Учасникам ОСББ це 

дасть можливість 

• складати кошторис на утримання будинку, 

• затверджувати розмір внеску, 

• брати участь у державних та місцевих програмах 

фінансування ОСББ, 

• брати кредити, 

• втілювати проекти з термомодернізації. 

 

Ключові заходи проекту: Донести інформацію про ОСББ до жителів 

багатоквартирних будинків. Обрання головуючого та 

секретаря установчих зборів. Створення ОСББ та 

затвердження його назви. Надання повноважень особі для 

подання документів для державної реєстрації ОСББ. 

Період здійснення:  2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

- 350 - - - - 350 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Жителі багатоквартирних будинків 

Інше: 

 

 

 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

2.1.2. Будівництво та реконструкція доріг. 

 

Назва проекту: 29. Капітальний ремонт дорожнього покриття дороги 

Тетіїв – Стадниця 

Цілі проекту: Дорожнє покриття що сполучає Стадницю і Тетіїв 

перебуває в досить незадовільному стані, з вибоїнами, не 

відповідає вимогам щодо міцності та безпеки руху 

транспортних засобів. 

Основною метою проекту є збереження існуючої мережі 

автомобільних доріг загального користування місцевого 

значення, забезпечення задовільних умов руху 

автотранспорту й безпеки дорожнього руху. 

Територія впливу проекту: Жителі м.Тетієва, с. Стадниці, прилеглих сіл. 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

14500 

Стислий опис проекту: Нинішній стан дороги оцінюється як незадовільний, що 

спричиняє проблеми жителів, суб’єктів господарювання 

та потенційних інвесторів. 

Проект передбачає проведення капітального ремонту 

дорожнього покриття, реалізація якого позитивно вплине 

на 

безпеку дорожнього руху, комфорт проживання та 

пересування 

мешканців громади та гостей, сприятиме розвитку 
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підприємництва. 

Очікувані результати: - забезпечення  безпеки та комфорту  руху, скорочення 

витрат пального, особистого часу водіїв та пасажирів; 

- покращення умов перевезення пасажирів рейсовим 

автобусом, учнів ЗОШ шкільним автобусом, оперативне 

надання допомоги екстреними службами району, області. 

Ключові заходи проекту: -Виготовлення та затвердження проектно-кошторисної 

документації, отримання висновків експертизи. 

-Проведення тендерних процедур (в разі необхідності). 

-Укладення договорів на виконання робіт. 

-Проведення робіт з капітального ремонту дорожнього 

покриття 

-Введення в експлуатацію та інформаційні заходи. 

Період здійснення:  2018-2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

- 40 000 - - - - 40 000 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, 

кошти ДФРР 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Виконавчий комітет міської ради, Мінрегіон України, 

причетні підприємства та організації. 

Інше: 

 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

2.1.2. Будівництво та реконструкція доріг. 

 

Назва проекту: 30. Реконструкція дороги сполучення с.Дзвеняче – 

с.Бурківці Тетіївського району 

Цілі проекту: Дорожнє покриття що сполучає с.Дзвеняче – с.Бурківці 

Тетіївського району перебуває в досить незадовільному 

стані, з вибоїнами, не відповідає вимогам щодо міцності 

та безпеки руху транспортних засобів. 

Основною метою проекту є реконструкція існуючої 

мережі автомобільних доріг загального користування 

місцевого значення, забезпечення задовільних умов руху 

автотранспорту й безпеки дорожнього руху. 

Територія впливу проекту: с.Дзвеняче – с.Бурківці Тетіївського району 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

14000 

Стислий опис проекту: Нинішній стан дороги оцінюється як незадовільний, що 

спричиняє проблеми жителів, суб’єктів господарювання 

та потенційних інвесторів. 

Проект передбачає проведення реконструкції дорожнього 

покриття, реалізація якого позитивно вплине на 

безпеку дорожнього руху, комфорт проживання та 

пересування мешканців громади та гостей, сприятиме 

розвитку підприємництва. 

Очікувані результати: - забезпечення  безпеки та комфорту  руху, скорочення 

витрат пального, особистого часу водіїв та пасажирів; 

- покращення умов перевезення пасажирів рейсовим 

автобусом, учнів ЗОШ шкільним автобусом, оперативне 

надання допомоги екстреними службами району, області. 

Ключові заходи проекту: -Виготовлення та затвердження проектно-кошторисної 
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документації, отримання висновків експертизи. 

-Проведення тендерних процедур (в разі необхідності). 

-Укладення договорів на виконання робіт. 

-Проведення робіт з капітального ремонту дорожнього 

покриття 

-Введення в експлуатацію та інформаційні заходи. 

Період здійснення:  2018-2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

- 40 000 - - - - 40 000 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, 

кошти ДФРР 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Виконавчий комітет міської ради, Мінрегіон України, 

причетні підприємства та організації. 

Інше: 

 

 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

2.1.2. Будівництво та реконструкція доріг. 

 

Назва проекту: 31. Будівництво дороги с.Тайниця – с.Олександрівка 

Жашківського р-ну 

Цілі проекту: Покращення логістики 

Територія впливу проекту: Тетіївська ОТГ, прилеглі території 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

30 000 

Стислий опис проекту: Побудова дороги від с. Тайниці Тетіївської ОТГ до 

с.Олександрівка Жашківського р-ну Черкаської області 

покращить логістичні можливості громади та скоротить 

щонайменше удвічі відстань.  

Очікувані результати: - забезпечення  безпеки та комфорту  руху, скорочення 

витрат пального, особистого часу водіїв та пасажирів; 

- покращення умов перевезення пасажирів рейсовим 

автобусом, оперативне надання допомоги екстреними 

службами  

Ключові заходи проекту: - виготовлення проектно-кошторисної документації; 

- проведення експертизи проектної документації; 

- укладення договору з підрядником на виконання робіт; 

- проведення  будівельних робіт; 

- прийняття дороги в експлуатацію. 

Період здійснення:  2018-2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

- 32 000 - - - - 32 000 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, 

кошти ДФРР 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Виконавчий комітет міської ради, Мінрегіон України, 

причетні підприємства та організації. 

Інше: 
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Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

2.1.2. Будівництво та реконструкція доріг. 

 

Назва проекту: 32. Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиця 

Ак. Байраківського (м. Тетіїв) 

Цілі проекту: Вирішення питань по створенню належних умов по 

забезпеченню безпечного руху автотранспорту та 

пішоходів по вулиці Ак. Байраківського 

Територія впливу проекту: Жителі вул. Ак. Байраківського, інші учасники 

дорожнього руху. 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

600 осіб 

Стислий опис проекту: Проект передбачає проведення капітального ремонту 

дорожнього покриття, реалізація якого позитивно вплине 

на 

безпеку дорожнього руху, комфорт проживання та 

пересування 

мешканців громади та гостей. 

Очікувані результати: Покращення безпеки дорожнього руху, швидкості, 

комфортності та економічності перевезень пасажирів та 

вантажів; забезпечення умов для залучення інвесторів; 

підвищення рівня життя населення та довіри до влади. 

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:  2018-2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

- 10 000 - - - - 10 000 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, 

кошти ДФРР 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Виконавчий комітет Тетіївської міської ради, Комунальні 

підприємства 

Інше: 

 

 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

2.1.2. Будівництво та реконструкція доріг. 

 

Назва проекту: 33. Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиця 

Центральна  (м. Тетіїв) 

Цілі проекту: - забезпечення  безпеки та комфорту  руху, скорочення 

витрат пального, особистого часу водіїв та пасажирів; 

- покращення умов перевезення пасажирів рейсовим 

автобусом, учнів ЗОШ шкільним автобусом, оперативне 

надання допомоги екстреними службами району, області. 

Територія впливу проекту: Територія об’єднаної територіальної громади 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

25000 

Стислий опис проекту: Проект передбачає проведення капітального ремонту 

дорожнього покриття, реалізація якого позитивно вплине 
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на 

безпеку дорожнього руху, комфорт проживання та 

пересування 

мешканців громади та гостей. 

Очікувані результати: Покращення безпеки дорожнього руху, швидкості, 

комфортності та економічності перевезень пасажирів та 

вантажів; забезпечення умов для залучення інвесторів; 

підвищення рівня життя населення та довіри до влади. 

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:  2018-2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

- 16 000 - - - - 16 000 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, 

кошти ДФРР 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Виконавчий комітет Тетіївської міської ради, Комунальні 

підприємства 

Інше: 

 

 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

2.1.2. Будівництво та реконструкція доріг. 

 

Назва проекту: 34. Поточний ремонт дорожнього покриття вулиця 

Януша Острозького  (м. Тетіїв) 

Цілі проекту: - забезпечення  безпеки та комфорту  руху, скорочення 

витрат пального, особистого часу водіїв та пасажирів; 

- покращення умов перевезення пасажирів рейсовим 

автобусом, учнів ЗОШ шкільним автобусом, оперативне 

надання допомоги екстреними службами району, області. 

Територія впливу проекту: Територія об’єднаної територіальної громади 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

25000 

Стислий опис проекту: Проект передбачає проведення поточного ремонту 

дорожнього покриття з залученням власної техніки, 

реалізація якого позитивно вплине на безпеку дорожнього 

руху, комфорт проживання та пересування мешканців 

громади та гостей. 

Очікувані результати: Покращення безпеки дорожнього руху, швидкості, 

комфортності та економічності перевезень пасажирів та 

вантажів; забезпечення умов для залучення інвесторів; 

підвищення рівня життя населення та довіри до влади. 

Ключові заходи проекту: - Виявлення пошкоджень дорожнього покриття; 

- проведення оцінки пошкоджень; 

- проведення  ремонтних робіт; 

- прийняття дороги в експлуатацію. 

Період здійснення:  2018-2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 
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тис. грн. - - 2 000 - - - 2 000 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, 

кошти ДФРР 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Виконавчий комітет Тетіївської міської ради, Комунальні 

підприємства 

Інше: 

 

 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

2.1.2. Будівництво та реконструкція доріг. 

 

Назва проекту: 35. Поточний ремонт дорожнього покриття вулиця 

Соборна   (м. Тетіїв) 

Цілі проекту: - забезпечення  безпеки та комфорту  руху, скорочення 

витрат пального, особистого часу водіїв та пасажирів; 

- покращення умов перевезення пасажирів рейсовим 

автобусом, учнів ЗОШ шкільним автобусом, оперативне 

надання допомоги екстреними службами району, області. 

Територія впливу проекту: Територія об’єднаної територіальної громади 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

25000 

Стислий опис проекту: Проект передбачає проведення поточного ремонту 

дорожнього покриття з залученням власної техніки, 

реалізація якого позитивно вплине на безпеку дорожнього 

руху, комфорт проживання та пересування мешканців 

громади та гостей. 

Очікувані результати: Покращення безпеки дорожнього руху, швидкості, 

комфортності та економічності перевезень пасажирів та 

вантажів; підвищення рівня життя населення та довіри до 

влади. 

Ключові заходи проекту: - Виявлення пошкоджень дорожнього покриття; 

- проведення оцінки пошкоджень; 

- проведення  ремонтних робіт; 

- прийняття дороги в експлуатацію. 

Період здійснення:  2018-2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

- - 2 000 - - - 2 000 

Джерела фінансування: кошти від доходу з ремонту доріг (КП «Благоустрій») 

Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет. 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Виконавчий комітет Тетіївської міської ради, Комунальні 

підприємства 

Інше: 

 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

2.1.2. Будівництво та реконструкція доріг. 

 

Назва проекту: 36. Будівництво дороги Голодьки – с.Осична 

Оратівського р-ну Вінницької обл   

Цілі проекту: Покращення логістики 

Територія впливу проекту: Тетіївська ОТГ, пртлеглі території 

Орієнтовна кількість 30 000 
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отримувачів вигод 

Стислий опис проекту: Побудова дороги від с. Голодьки Тетіївської ОТГ в 

напрямку с.Осична Оратівського р-ну Вінницької обл. 

покращить логістичні можливості громади та покращення 

якості пасажирських перевезень.  

Очікувані результати: - забезпечення  безпеки та комфорту  руху, скорочення 

витрат пального, особистого часу водіїв та пасажирів; 

- покращення умов перевезення пасажирів рейсовим 

автобусом,  оперативне надання допомоги екстреними 

службами  

Ключові заходи проекту: - виготовлення проектно-кошторисної документації; 

- проведення експертизи проектної документації; 

- укладення договору з підрядником на виконання робіт; 

- проведення  будівельних робіт; 

- прийняття дороги в експлуатацію. 

Період здійснення:  2018-2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

- - 30 000 - - - 30 000 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, 

кошти ДФРР 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Виконавчий комітет міської ради, Мінрегіон України, 

причетні підприємства та організації. 

Інше: 

 

 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

2.1.2. Будівництво та реконструкція доріг. 

 

Назва проекту: 37. Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиця 

Цвіткова  (м. Тетіїв) 

Цілі проекту: - забезпечення  безпеки та комфорту  руху, скорочення 

витрат пального, особистого часу водіїв та пасажирів; 

- покращення умов перевезення пасажирів рейсовим 

автобусом, учнів ЗОШ шкільним автобусом, оперативне 

надання допомоги екстреними службами району, області. 

Територія впливу проекту: Територія об’єднаної територіальної громади,  

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

25000 

Стислий опис проекту: Проект передбачає проведення капітального ремонту 

дорожнього покриття, реалізація якого позитивно вплине 

на 

безпеку дорожнього руху, комфорт проживання та 

пересування 

мешканців громади та гостей. 

Очікувані результати: Покращення безпеки дорожнього руху, швидкості, 

комфортності та економічності перевезень пасажирів та 

вантажів; забезпечення умов для залучення інвесторів; 

підвищення рівня життя населення та довіри до влади. 

Ключові заходи проекту: - виготовлення проектно-кошторисної документації; 

- проведення експертизи проектної документації; 

- укладення договору з підрядником на виконання робіт; 
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- проведення  ремонтних робіт; 

- прийняття дороги в експлуатацію. 

Період здійснення:  2018-2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

- - - 2 000 - - 2 000 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, 

кошти ДФРР 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Виконавчий комітет Тетіївської міської ради, Комунальні 

підприємства, підрядні організації. 

Інше: 

 

 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

2.1.2. Будівництво та реконструкція доріг. 

 

Назва проекту: 38. Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці 

Гуменюка  (м. Тетіїв) 

Цілі проекту: - забезпечення  безпеки та комфорту  руху, скорочення 

витрат пального, особистого часу водіїв та пасажирів; 

- покращення умов перевезення пасажирів рейсовим 

автобусом, учнів ЗОШ шкільним автобусом, оперативне 

надання допомоги екстреними службами району, області. 

Територія впливу проекту: Територія об’єднаної територіальної громади 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

25000 

Стислий опис проекту: Проект передбачає проведення капітального ремонту 

дорожнього покриття, реалізація якого позитивно вплине 

на 

безпеку дорожнього руху, комфорт проживання та 

пересування 

мешканців громади та гостей. 

Очікувані результати: Покращення безпеки дорожнього руху, швидкості, 

комфортності та економічності перевезень пасажирів та 

вантажів; забезпечення умов для залучення інвесторів; 

підвищення рівня життя населення та довіри до влади. 

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:  2018-2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

- - - 2500 - - 2500 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, 

кошти ДФРР 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Виконавчий комітет Тетіївської міської ради, Комунальні 

підприємства, підрядні організації. 

Інше: 
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Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

2.1.2. Будівництво та реконструкція доріг. 

Назва проекту: 39.  Поточний ремонт дорожнього покриття 

Тетіївської ОТГ власною технікою. 

Цілі проекту: Підтримання дорожнього покриття в належному стані 

шляхом ремонту незначних пошкоджень, і недопущення 

значної руйнації. 

Територія впливу проекту: Вся територія ОТГ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

22050 

Стислий опис проекту: Протягом року, під час експлуатації доріг відбувається 

поступова руйнація дорожнього покриття внаслідок руху 

великовантажної техніки та впливу погодних умов, 

особливо в зимово-весняний період коли відбувається 

перепад температур з – на + і навпаки. Тому потрібно 

вчасно виявляти такі пошкодження і ремонтувати.  

Очікувані результати: Покращення безпеки дорожнього руху, швидкості, 

комфортності та економічності перевезень пасажирів та 

вантажів; забезпечення умов для залучення інвесторів; 

підвищення рівня життя населення та довіри до влади. 

Ключові заходи проекту: - Виявлення пошкоджень дорожнього покриття; 

- проведення оцінки пошкоджень; 

- проведення  ремонтних робіт; 

- прийняття дороги в експлуатацію. 

Період здійснення:  2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

- 2 000 4 000 0 0 0 6000 

Джерела фінансування:  кошти від доходу з ремонту доріг (КП «Благоустрій») 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Виконавчий комітет Тетіївської міської ради, Комунальне 

підприємство (КП «Благоустрій») 

Інше: Буде задіяна власна техніка для ямкового ремонту дорожнього покриття 

 

 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

2.1.2. Будівництво та реконструкція доріг. 

 

Назва проекту: 40. Капітальний ремонт дорожнього покриття 

Тетіївської ОТГ 

Цілі проекту: - забезпечення  безпеки та комфорту  руху, скорочення 

витрат пального, особистого часу водіїв та пасажирів; 

- покращення умов перевезення пасажирів рейсовим 

автобусом, учнів ЗОШ шкільним автобусом, оперативне 

надання допомоги екстреними службами району, області. 

Територія впливу проекту: Територія об’єднаної територіальної громади 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

25000 

Стислий опис проекту: Проект передбачає проведення капітального ремонту 

дорожнього покриття, реалізація якого позитивно вплине 

на 

безпеку дорожнього руху, комфорт проживання та 

пересування 
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мешканців громади та гостей. 

Очікувані результати: Покращення безпеки дорожнього руху, швидкості, 

комфортності та економічності перевезень пасажирів та 

вантажів; забезпечення умов для залучення інвесторів; 

підвищення рівня життя населення та довіри до влади. 

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:  2018-2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

- - - - - - - 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, 

кошти ДФРР 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Виконавчий комітет Тетіївської міської ради, Комунальні 

підприємства, підрядні організації. 

Інше: 

 

 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

2.1.2. Будівництво та реконструкція доріг. 

 

Назва проекту: 41. Реконструкція трьох мостів в місті 

Цілі проекту: - забезпечення  безпеки та комфорту  руху автомобільного 

транспорту та пішоходів 

 

Територія впливу проекту: м. Тетіїв 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

14000 

Стислий опис проекту: Проект передбачає проведення капітального ремонту 

конструкції мостів та дорожнього покриття на ньому, 

реалізація якого позитивно вплине на безпеку дорожнього 

руху, комфорт проживання та пересування мешканців 

громади та гостей. 

Очікувані результати: Подовження строку експлуатації, покращення безпеки 

дорожнього руху, сучасний естетичний вигляд, 

комфортність перевезень пасажирів та вантажів. 

Ключові заходи проекту: - виготовлення проектно-кошторисної документації; 

- проведення експертизи проектної документації; 

- укладення договору з підрядником на виконання робіт; 

- проведення  ремонтних робіт; 

- прийняття мостів в експлуатацію. 

Період здійснення:  2018-2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

- - - - - - - 

Джерела фінансування: обласний бюджет, державний бюджет, кошти ДФРР 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Виконавчий комітет Тетіївської міської ради, Комунальні 

підприємства, підрядні організації. 

Інше: 
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Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

2.1.2. Будівництво Тетіївської об’їзної  

Назва проекту: 42. Об’їзна дорога м.Тетіїв 

Цілі проекту: - розвантаження міських доріг від вантажних та 

транзитних автомобілів 

- забезпечення  безпеки та комфорту  руху автомобільного 

транспорту 

- зменшення шкідливих викидів та шуму автотранспорту в 

місті 

Територія впливу проекту: м. Тетіїв, прилеглі території 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

30000 

Стислий опис проекту: Проект передбачає будівництво об’їзної дороги реалізація 

якого позитивно вплине на безпеку дорожнього руху, 

комфорт проживання та пересування мешканців міста та 

гостей. Зменшення викидів шкідливих речовин та шуму 

від автотранспорту призведе до зменшення 

захворюваності населення міста. 

Очікувані результати: Покращення безпеки дорожнього руху, швидкості, 

комфортності та економічності перевезень пасажирів та 

вантажів; зменшення шкідливих викидів та шуму 

автотранспорту в місті; зменшення захворюваності 

населення від викидів шкідливих речовин 

автотранспорту; зменшення навантаження на дороги 

міста, що суттєво зменшить затрати на їх ремонт; 

забезпечення умов для залучення інвесторів; підвищення 

рівня життя населення 

Ключові заходи проекту: - врегулювання земельних відносин з власниками 

земельних ділянок, де буде проходити дорога. 

- виготовлення проектно-кошторисної документації; 

- проведення експертизи проектної документації; 

- укладення договору з підрядником на виконання робіт; 

- проведення  будівельних робіт; 

- прийняття дороги в експлуатацію. 

Період здійснення:  2018-2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

- - - - - - - 

Джерела фінансування: обласний бюджет, державний бюджет, кошти ДФРР, інші 

кошти незаборонені законодавством 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Виконавчий комітет Тетіївської міської ради, Комунальні 

підприємства, підрядні організації. 

Інше: 

 

 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

2.1.3. Будівництво та реконструкція мереж 

водопостачання та водовідведення 

Назва проекту: 43. Диспетчеризація водоканалу 
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Цілі проекту: Запровадити систему диспетчеризації необмеженої 

кількості об'єктів міського водоканалу з виведенням 

інформації та управлінням роботою обладнання на 

центральному диспетчерському пункті. 

Територія впливу проекту: м. Тетіїв 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

3000 осіб 

Стислий опис проекту: Система підходить для управління водозабірних вузлами, 

каналізаційними насосними станціями, очисними 

спорудами та іншими об'єктами з насосним обладнанням. 

Систему можна розмістити на існуючому інтернет сайті 

замовника або на сервері в локальній мережі. Так само з 

системою можна працювати через сервер виробника. 

Все програмне забезпечення та послуги з розміщення 

системи на сервері виробника або замовника є 

безкоштовними. 

Це проста і зручна система з відкритим вихідним 

кодом. Для роботи системи не потрібне спеціалізоване 

обладнання диспетчерського пункту. Робота здійснюється 

через будь-який пристрій з виходом в інтернет - планшет, 

смартфон, стаціонарний ПК на будь-якій операційній 

системі. 

Є можливість закладу необмеженої кількості користувачів 

з розмежуванням прав доступу. 

 

Очікувані результати: Результатом впровадження системи диспетчерського 

управління об'єктами водоканалу є істотне скорочення 

чисельності персоналу, зайнятого управлінням та 

обслуговуванням виробничого 

обладнання  Забезпечується цілодобова безаварійна 

робота об'єктів без присутності оперативного персоналу 

 

Ключові заходи проекту:  

Період здійснення:  2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

- 1500 - - - - 1500 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, обласний бюджет 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Тетіївська міська рада,КП«Тетіївводоканал» 

Інше: 

 

 

 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

2.1.3.Будівництво та реконструкція мереж 

водопостачання та водовідведення. 

Назва проекту: 44.Буріння двох свердловин для водопостачання. 

Цілі проекту: Додаткова потреба якісної питної води 

Територія впливу проекту: м. Тетіїв 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Жителі міста 
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Стислий опис проекту: Система централізованого водопостачання міста потребує 

негайної додаткової потреби у постачанні питної води. 

Очікувані результати: Буріння двох  додаткових артезіанських свердловин дасть 

можливість безперебійно отримувати якісну питну воду 

мешканцям громади. 

Ключові заходи проекту: -Виготовлення проектно-кошторисної документації   

Проведення будівельно-монтажних робіт по бурінні 

водяних свердловин орієнтовної глибини в 90 м. 

Період здійснення:  2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

- 1500 - - - - 1500 

Джерела фінансування: Обласний бюджет. 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Тетіївська міська рада, КП«Тетіївводоканал» 

Інше: 

 

 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

2.1.3. .Будівництво та реконструкція мереж 

водопостачання та водовідведення. 

Назва проекту: 45.Встановлення дистанційних лічильників для обліку 

води 

Цілі проекту:  Цілодобовий контроль в дуплексному режимі за роботою 

та показниками всіх вузлів обліку водопостачання з 

передачею даних на центральну диспетчерську 

Територія впливу проекту: «Тетіївводоканал» 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Жителі міста 

Стислий опис проекту: Сервер зв’язку центральної диспетчерської забезпечує 

отримання даних від пунктів збору та передачі даних за 

допомогою мережі Internet та GSM(3G) в автоматичному 

режимі через визначений диспетчером проміжок часу або 

по запиту диспетчерів, конвертацію отриманих даних і 

передачу їх до сервера бази даних. В разі отримання 

інформації щодо аварії сервер надсилає SMS 

повідомлення диспетчеру обслуговуючої організації. 

Очікувані результати:  - цілодобовий контроль за роботою складових Системи, 

можливість опитувати кожний з зазначених вузлів обліку 

по запиту в режимі реального часу і за розкладом, 

визначеним диспетчером, спостерігати отриману 

інформацію за допомогою персонального комп’ютера та 

мобільних пристроїв, підключеного до мережі Internet та 

роздруковувати її; - можливість отримувати інтегральну 

інформацію по кожному вузлу обліку, об’єкту, групі 

об’єктів, а також по Системі в цілому щодо  

водоспоживання за годину, добу, місяць, рік або за 

необхідний період часу. діагностика всіх складових 

Системи в режимі реального часу;  архівування даних з 

можливістю відновлення інформації в разі збою Системи; 

- технологічна та аварійна сигналізація роботи насосів 

МІТП, затоплення теплопункту та прориву трубопроводів; 
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- захист даних, що передаються Системою та сервера від 

несанкціонованого доступу. 

Ключові заходи проекту:  

Період здійснення:  2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

- 200 200 - - - 400 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, 

гранти. 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Тетіївска міська рада, КП«Тетіївводоканал» 

Інше: 

 

 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

2.1.3. .Будівництво та реконструкція мереж 

водопостачання та водовідведення. 

Назва проекту: 46. Заміна труб водопостачання 

Цілі проекту: Підвищення комфорту проживання на території ОТГ. 

Підвищення якісних показників питної води, шляхом її 

знезалізнення та очистки.Реалізація проекту позитивно 

вплине на можливість залучення інвестицій у сфери 

економічної діяльності, зокрема, розвиток туризму та 

рекреації 

Територія впливу проекту: м. Тетіїв 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Жителі міста 

Стислий опис проекту: Мережа водопостачання на 80% прийшла у 

непридатність. Підвищений вміст сполук заліза у воді 

потребує проведення її знезалізнення. Проект передбачає 

реконструкцію та заміну значної частини протяжності 

водопровідних труб та переоснащення насосних станцій, 

будівництво станцій знезалізнення питної води, напірного 

колектора та очисної станції, визначення додаткових 

місць для розміщення полів фільтрації 

Очікувані результати: Замінено 80% довжини водопровідних  труб; Побудовано 

станції знезалізнення води; Побудовано напірний 

колектор та очисну станцію; Облаштовані поля 

фільтрації; Підвищено якість питної води; Підвищено 

рівень комфорту проживання та умови залучення 

інвестицій та здійснення підприємницької діяльності 

Ключові заходи проекту: Розробка проектної документації з водопостачання всього 

житлового та виробничого комплексу,  з урахуванням 

100% приватного сектору; - визначення джерел 

фінансування будівництва; - підготовка інвестиційного 

проекту будівництва та подання його на фінансування; - 

проведення процедур державних закупівель та визначення 

виконавця робіт; - укладення договорів із виконавцями 

робіт та послуг; - проведення будівництва; - введення в 

експлуатацію 

Період здійснення:  2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 
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тис. грн. - 500 500 - - - 1000 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, гранти 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Міська рада, комунальне підприємство, підрядні 

організації 

Інше: 

 

 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

2.1.3.Будівництво та реконструкція мереж 

водопостачання та водовідведення. 

Назва проекту: 47. Встановлення міського бювету в центрі Тетієва 

Цілі проекту: Забезпечення жителів та туристів Тетіївщини можливістю 

отримати якісну питну воду. 

Територія впливу проекту: м. Тетіїв 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Населення громади та туристи 

Стислий опис проекту: Проект передбачає створення та облаштування міського 

бювету.Перевагою води з бювету є те, що вона "жива", 

природна, не дистильована, і підвищений вміст кремнію є 

її характерною особливістю. 

Очікувані результати: Облаштування бювету забезпечить жителів громади 

якісною артезіанською водою. Та створить ще одне місце 

для зустрічей та проведення вільного часу. 

Ключові заходи проекту: -Виготовлення  проекту землеустрою для будівництва 

бювету  -Пошук будівельної організації яка має дозвільні 

документи на спорудження гідротехнічних споруд.  

-Підписання договорів.  

-Будівництво бювету  

- Виготовлення та встановлення 4 лавок для 

відпочиваючих  біля бювету  

- Облаштування місць для паркування автотранспорту  

-Закріплення території кювету для обслуговування за 

відповідними місцевими комунальними службами   

-Забезпечення належної експлуатації та функціонування 

Період здійснення:  2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

- 150  - - - 150 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Міська рада, будівельні організації 

Інше: 

 

 

 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

2.1.4.Модернізація та проведення мереж вуличного 

освітлення 

Назва проекту: 48. Заміна та встановлення вуличного освітлення на 

енергоефективне та диспетчеризація. 

Цілі проекту: Надання більш якісних та дешевих послуг населенню в 
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освітленні громади з використанням інноваційних 

технологій в сфері зовнішнього освітлення, покращення 

благоустрою громади, оснащення мережі зовнішнього 

освітлення устаткуванням із використанням технологій 

енергозбереження та ресурсозбереження, що забезпечує 

економію коштів місцевого бюджету, модернізацію 

електромереж зовнішнього освітлення громади, 

зменшення травматизму населення громади в умовах 

аварійного стану доріг, поганої видимості в зв’язку з 

погодними умовами, ожеледицею, тощо та покращення 

соціально-економічних умов  

Територія впливу проекту: Тетіївська ОТГ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

20тис. осіб 

Стислий опис проекту: Завданнями проекту є перехід на новий рівень 

раціонального використання електроенергії за допомогою 

інноваційних LED технологій, який передбачає: 

- впровадження енергоощадних джерел світла; 

- зведення до мінімуму встановленої потужності 

освітлювальних установок; 

- забезпечення на дорогах, провулках, проїздах  

освітлювальних параметрів, які відповідають вимогам 

Правил, за рахунок забезпечення горіння 99% світлоточок 

з відповідними світлотехнічними характеристиками; 

- освітлення вулиць сприятиме попередженню різних 

нещасних випадків, а також створюватиме комфортніші 

умови пересування для пішоходів; 

- покращення екологічного стану у регіоні (відпаде 

потреба утилізації ртутних ламп); 

- досягнення економічного ефекту з метою 

енергозбереження; 

 

Очікувані результати: - Споживання електроенергії та бюджетні витрати на 

оплату вуличного освітлення в районі реконструкції 

зменшаться у 3,8 рази; 

- Започаткування повного переходу освітлення громади на 

світлодіодні світильники; 

 - Підвищення якості вуличного освітлення, скорочення 

споживання електроенергії для зовнішнього освітлення 

громади; 

- Зниження соціальної напруги, покращення морально-

психологічного клімату в територіальній громаді. 

Короткотривалими наслідками реалізації проекту 

є:  створення безпечних та сприятливих умов пересування 

містом, в тому числі для осіб похилого віку з обмеженими 

фізичними можливостями тощо. 

 

Ключові заходи проекту: Проектом передбачено наступні заходи з реконструкції 

вуличного освітлення  в Тетіївській ОТГ 

- заміна  світильників на основі ламп розжарювання, ДРЛ, 

ДНАТ на світильники  на основі   LED технологій; 

- заміна голих проводів на самонесучий ізольований 

провід з монтажною арматурою; 
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- часткова заміна опор, кронштейнів; 

- реконструкція системи управління освітленням  

 

Період здійснення:  2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

- 500 25000 - - - 25500 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, обласний бюджет,державний бюджет, 

інвестори, донори 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Міська рада, підрядні організації 

Інше: 

 

 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

2.1.4.Модернізація та проведення мереж вуличного 

освітлення 

Назва проекту: 49. Виготовлення святкової іллюмінації 

Цілі проекту: Створення особливої атмосфери в громаді 

Територія впливу проекту: Центральна частина міста Тетіїєва 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Жителі громади та гості  

Стислий опис проекту: Святкове оформлення державних об'єктів,парків, алей а 

також приватних володінь з використанням 

декоративного освітлення завоювало чималу 

популярність. Через реалізацію даного проекту 

планується дерева прикрасити "падаючим льодом" 

гірляндами; 

 встановити ілюмінацію на тросових розтяжках над 

проїжджою частиною, 

контурне оформлення будівель за допомогою гірлянд;  

оформлення вивісок закладів із застосуванням 

світлодіодного освітлення;  

використання світлових тематичних мотивів і фігур.  

 

Очікувані результати: Створення святкового настрою у жителів громади. 

Святково прикрашені фасади будівель і прилеглої 

території виглядатимуть по-справжньому святково,та 

викликатимуть виключно позитивні емоції у оточуючих. 

Жителі та гості міста можуть насолоджуватись ,гуляючи 

вулицями і алеями довгими вечорами і темними ночами. 

Ключові заходи проекту: Визначити об’єкти де буде реалізовано проект. 

Закупівля та монтаж святкової ілюмінації 

Період здійснення:  2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

- 200 300 - - - 500 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Міська рада , підрядні організації 

Інше: 
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Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

2.1.5.Покращення мережі та якості транспортних 

сполучень між населеними пунктами  громади, 

облаштування зупинок 

Назва проекту: 50.Організація комунального транспорту. Закупівля 8 

електроавтобусів. Запуск 4-рьох маршрутів по громаді, 

2-х по місту з системою електронний квиток. 

Цілі проекту: Забезпечення регулярного, систематичного автобусного 

сполучення між населеними пунктами селищної 

об’єднаної територіальної громади, поліпшення надання 

транспортних послуг сільському населенню, реалізацію їх 

прав на вільне пересування. 

Територія впливу проекту: Тетіївська ОТГ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Населення громади 

Стислий опис проекту: У м. Тетіїв, розташовані заклади медицини, освіти, 

установи, що надають соціальні послуги. Комунікація із 

згаданими закладами та установами має бути постійною 

та доступною. Однак, транспортне сполучення між 

райцентром та селами громади на сьогодні є нерегулярне, 

вартість перевезень пасажирів – велика. Усе це створює 

незручності, а подекуди і проблему для населення, що має 

потребу у здійсненні ділових, комерційних чи інших 

поїздок. Саме тому є нагальна потреба у налагодженні 

чіткого транспортного сполучення між населеними 

пунктами  та по місту із застосуванням системи 

«електронний квиток» 

Очікувані результати: поліпшення (відновлення) регулярного автобусного 

сполучення між населеними пунктами об’єднаної 

територіальної громади; 

- зменшення нарікань громадян, їх звернень через 

нереалізовані права на пасажирські перевезення. 

Ключові заходи проекту: - проведення  тендерних закупівель товару (автобусів); 

- передача  його в оперативне управління. 

- започаткування автобусних маршрутів в межах ОТГ та 

забезпечення регулярного автобусного сполучення між 

населеними пунктам. 

Період здійснення:  2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

 5млн. 5млн - - - - 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, кредит/лізинг, донори 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Тетіївська міська рада 

Інше: 
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Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

2.1.5.  Покращення мережі та якості транспортних 

сполучень між населеними пунктами громади, 

облаштування зупинок 

Назва проекту: 51. Встановлення та ремонт зупинок в громаді   

Цілі проекту: Створення безпечних та комфортних умов для жителів 

громади під час руху громадським транспортом.  

Територія впливу проекту: Тетіївська ОТГ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

22000 

Стислий опис проекту: З метою створення додаткових зручностей для жителів 

громади, які пересуваються на певні відстані, а також для 

вдосконалення руху транспорту, необхідно встановити 

зупинки громадського транспорту по населених пунктах 

ОТГ  

Очікувані результати: -Облаштовано майданчики під  зупинки 

-Встановлено  зупинки громадського транспорту 

Ключові заходи проекту: -Облаштувати майданчики під  зупинки; 

-Виготовлення конструкцій зупинок громадського 

транспорту; 

-Облаштувати  зупинки громадського транспорту. 

Період здійснення:  2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

- 200 200 - - - 400 

Джерела фінансування: місцевий бюджет, донори 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Виконавчий комітет Тетіївської міської ради, Комунальні 

підприємства громади 

Інше: 

 

 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

2.1.6.Оптимізація роботи комунальних підприємств, 

оновлення матеріально технічної бази 

Назва проекту: 52.Створення пилорами на базі КП «Благоустрій» 

Цілі проекту: Забезпечення інфраструктурних та поточних проектів 

пиломатеріалами 

Територія впливу проекту: Тетіївська ОТГ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Жителі громади 

Стислий опис проекту: Створення пилорами на базі КП « Благоустрій» дасть 

можливість отримати пиломатеріали без націнки 

роздрібних мереж а також забезпечити додаткові робочі 

місця. 

Очікувані результати: Більш швидка реалізація та збільшення проектів які 

мають в собі питому вагу вихідних матеріалів із 

підприємства 

Ключові заходи проекту: Закупка обладнання визначення місця розміщення. 

Підбір персоналу та організація їх роботи 

Період здійснення:  2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

- 450  - - - - 450 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет 
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Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Міська рада, КП «Благоустрій» 

Інше: 

 

 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

2.1.6.Оптимізація роботи комунальних 

підприємств,оновлення матеріально технічної бази. 

Назва проекту: 53. Створення підрозділу на базі КП «Благоустрій» для 

надання ритуальних послуг 

Цілі проекту:  

Територія впливу проекту: м.Тетіїв 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

10 000 осіб 

Стислий опис проекту: Підрозділ має здійснювати організацію    поховання    

померлих   і   надання    окремих   видів  

ритуальних послуг, а також реалізація предметів 

ритуальної належності.  

 

Очікувані результати: Надання ритуальних видів послуг 

Ключові заходи проекту: Створити ритуальну службу на базі комунального 

підприємства «Благоустрій» у вигляді структурного 

підрозділу підприємства. 

 Розробити тарифи щодо оплати ритуальних послуг  

 

Період здійснення:  2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

- 20 - - - - 20 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

КП «Благоустрій» 

Інше: 

 

 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

2.1.6. Оптимізація роботи комунальних підприємств, 

оновлення матеріально-технічної бази 

 

Назва проекту: 54.   Оновлення бази комунальної техніки 

Цілі проекту: Покращення якості утримання вулиць та доріг Тетіївської 

громади,  , зниження навантаження на місцевий бюджет. 

Територія впливу проекту: Тетіївська  громада 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

22000 

Стислий опис проекту: На даний час у комунальних службах громади 

недостатньо потужностей для надання послуг по збору 

сміття, розчистці вулиць і доріг від снігу та виконання 

інших робіт для покращення благоустрою громади. Для 

цього необхідно придбати техніку та обладнання: 

(Трактор – 4 одиниці, сміттєвоз – 2 одиниці, автомобіль 
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для нанесення дорожньої  розмітки, аварійний автомобіль) 

Очікувані результати: Обслуговування  вулиць і доріг громади; усунення 

наслідків стихійного лиха та аварійних ситуацій; 

обслуговування будинків, будівель та споруд комунальної 

власності. 

Ключові заходи проекту: Звернення до потенційних постачальників дорожнього 

спецтранспорту та обладнання та розгляд їх цінових 

пропозицій , проведення тендерної процедури , обрання 

поставщика – переможця тендеру та укладання угоди з 

ним , 

поставка техніки та проведення оплати за нього , введення 

об'єктів в експлуатацію  

 Поточне утримання  техніки. 

Період здійснення:  2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

- 2 000 4 000 - - - 6 000 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, 

кошти ДФРР, лізинг/кредит 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Виконавчий комітет міської ради, Мінрегіон України, 

причетні підприємства та організації 

Інше: 

 

 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

2.1.7.Покращення благоустрою громади 

Назва проекту: 55.Реновації центрів сіл громади 

Цілі проекту: Процес реновації створений для того, щоб люди не 

виїжджали, а могли самореалізуватися в своєму селі 

Територія впливу проекту: Населені пункти ОТГ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Жителі населених пунктів 

Стислий опис проекту: Процес реновації передбачає часткову заміну об’єктів 

старої інфраструктури села або їх модернізацію.Однією з 

передумов проекту стала гостра потреба в переосмисленні 

й інновативному та раціональному використанні 

сільських  територій, які втратили свою економічну роль, 

а також у створенні якісного комунікаційного простору  

для населення. 

Очікувані результати: Реалізація проекту дасть можливість підлаштувати 

об’єкти інфраструктури до наявної демографічної та 

соціально економічної ситуації в громаді. 

Ключові заходи проекту: Сформувати ціль та загальну концепцію проекту.  

Провести дослідження економічного потенціалу регіону 

та його історії . Залучити до проекту місцевих бізнесменів 

та меценатів. 

Період здійснення:  2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

- 1300 1300 1500 1500 1500 7100 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний 

бюджет,кошти меценатів, донори 
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Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Міська рада,меценати, донори 

Інше: 

 

 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

2.1.7.Покращення благоустрою громади 

Назва проекту: 56. Оформлення в’їздів в населені пункти громади 

Цілі проекту: Підкреслити індивідуальність кожного населеного пункту 

громади 

Територія впливу проекту: Населені пункти ОТГ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Жителі населених пунктів та туристи 

Стислий опис проекту: Встановлення інформаційного стенду при в’їзді до 

населених пунктів. Стенд має містити назву населеного 

пункту, рік утворення , цікаві факти та схематичне 

зображення основних об’єктів та вулиць. 

Очікувані результати: Покращення благоустрою громади. Збільшення інтересу 

до населених пунктів громади гостей та туристів. 

Ключові заходи проекту: Систематизація інформації про населені пункти. 

Створення та виготовлення макету. 

Визначення місця встановлення. 

Підготовка території для об’єкта 

Період здійснення:  2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

- 500 - - - - 500 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет , донори 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Міська рада,комунальні підприємства 

Інше: 

 

 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

2.1.7.Покращення благоустрою громади 

Назва проекту: 57. Озеленення території Тетіївської ОТГ 

Цілі проекту: Покращення естетичного вигляду громади 

Територія впливу проекту: Тетіївська ОТГ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Жителі громади, туристи 

Стислий опис проекту: Зелені насадження безкоштовно і безкорисливо 

оберігають наше здоров'я. Кожний мешканець повинен це 

усвідомити і внести свій вклад у забезпечення нормальної 

екологічної ситуації в нашій громаді. Дуже важливо, щоб 

підприємства, установи та організації  громади також 

взяли активну участь в озелененні своєї прилеглої 

території. Озеленення громади зазвичай формує імідж та 

враження про громаду чи певну її частину, саме краса 

зовнішнього простору створює наш настрій і затишок. 
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Проект передбачає створення на території ОТГ парків, 

скверів, алей,клумб, альпійських гірок. 

Очікувані результати: Покращено екологічний та естетичний стан громади 

Ключові заходи проекту: Написання та затвердження програми озеленення. 

Підбір зелених рослин. 

Залучення підрядних організацій до реалізації проекту. 

Залучення наявних підприємств та установ до реалізації 

цього проекту. 

Період здійснення:  2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

- 500 500 - - - 1000 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Комунальні підприємства, підрядні організації 

Інше: 

 

 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

2.1.7.Покращення благоустрою громади 

Назва проекту: 58. Створення ландшафтного дизайну центральної 

частини міста Тетієва 

Цілі проекту: Створення неповторної центральної частини міста. 

Територія впливу проекту: Центральна частина м. Тетіїв 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

22 000 осіб 

Стислий опис проекту: Озеленення сучасного міста має велике значення. Перш за 

все зелені насадження значно зменшують наявність пилу 

й диму в повітрі міста, відіграють роль своєрідного 

фільтра. Вони впливають на формування мікроклімату, бо 

діють на тепловий режим, вологість і ступінь рухомості 

повітря. Ландшафтний дизайн – це напрям, діяльність 

якого цілком присвячена створенню для людини 

штучного середовища, що дозволяє повністю відчути 

повноту гармонії за допомогою природних компонентів. 

При цьому використовують різноманітну рослинність, яку 

можуть доповнювати різні елементи, створюючи затишок 

і неповторний вигляд території. 

Очікувані результати: Органічне поєднання елементів інфраструктури та 

архітектури з ландшафтним дизайном. 

Збільшення зацікавленості туристів. Збільшення 

інвестиційної привабливості міста 

Ключові заходи проекту: Розробка проекту ландшафтного дизайну. Підготовка 

території Формування рельєфу 

Визначення шляхів реалізації. 

Залучення організацій з озеленення та ландшафтного 

дизайну. 

Період здійснення:  2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

- 200 - - - - 200 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет 
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Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Міська рада, ландшафтні дизайнери. 

Інше: 

 

 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

2.1.7.Покращення благоустрою громади 

Назва проекту: 59.Встановлення міських теплиць для вирощування 

рослин для озеленення громади. 

Цілі проекту: Зменшити затрати на озеленення громади 

Територія впливу проекту: Тетіївська ОТГ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

22 000 осіб 

Стислий опис проекту: Реалізація цього проекту дасть можливість зменшити 

затрати на процес озеленення громади та забезпечити 

комунальні підприємства якісним посадковим матеріалом 

зелених рослин та квітів.  

Очікувані результати: Озеленені та квітучі вулиці громади. 

Ключові заходи проекту: Визначення місця розміщення  теплиць. Розробка проекту 

теплиць. Закупка посадкового матеріалу та добрив. 

Організація та налагодження процесу вирощування. 

Період здійснення:  2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

- 200 200 - - - - 

Джерела фінансування: Міський бюджет 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Комунальні підприємства 

Інше: 

 

 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

2.1.7.Покращення благоустою громади. 

Назва проекту: 60. Проект реновації міського парку «Слави» 

Цілі проекту: Створення туристично привабливої території міста. 

Територія впливу проекту: Парк  «Слави», м. Тетіїв 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Жителі громади, туристи 

Стислий опис проекту: Парк «Слави» у м. Тетіїв - незмінне місце покладання 

квітів, проведення мітингів, урочистих заходів з нагоди 

різних державних свят та пам’ятних дат.  Обеліск Слави 

вважається пам’ятником архітектури місцевого значення.  

Очікувані результати: Покращення благоустрою території парку та збільшення 

інтересу до пам’ятних подій Другої Світової Війни молоді 

та туристів. 

Ключові заходи проекту:  ремонт мереж зовнішнього освітлення парку; 

- заміна тротуарної плитки; 

- ремонт та укріплення підпірних стін; 

- ремонт сходів  
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- озеленення та оздоблення території. 

Період здійснення:  2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

- 100 300 - - - 400 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, 

донори. 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Міська рада, комунальні підприємства. 

Інше: 

 

 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

2.2.1. Підвищення якості освіти шляхом 

запровадження інноваційних технологій 

оптимізаційних процесів, модернізації та оснащення 

навчальних закладів 

Назва проекту: 61. Встановлення безпечного доступу в школи громади 

Цілі проекту: Безпека  

Територія впливу проекту: Тетіївський Природничо-математичний ліцей ЗОШ І-ІІІст 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

700 

Стислий опис проекту: Так як територія школи знаходиться в центрі міста, 

належним чином не огороджена - це призводить до 

постійного відвідування та використання території школи 

не за призначенням сторонніми особами. З метою 

забезпечення безпеки і збереження території навчального 

закладу планується встановити карткову систему 

безпечного доступу учнів та працівників школи.  

Встановлення пропускної системи «Школа» яка не 

лише запобігає проникненню сторонніх осіб на територію 

учбового закладу, але й за допомогою SMS-повідомлень 

інформує  батьків  про час приходу  дитини до школи 

і  виходу з неї. Контроль прогулів і запізнень учнів сприяє 

поліпшенню відвідуваності і, як наслідок, 

зростанню  якості знань. Упевненість батьків в безпеці 

дитини і зростання показників якості знань підвищують 

рейтинг школи. 

 

Очікувані результати: -Використання території школи тільки за призначенням 

 Безпека і контроль учнів 

 

Ключові заходи проекту: -Встановлення пропускної системи «Школа» 

-Відвідування і використання території школи тільки 

учнями та працівниками даного закладу 

-Контроль прогулів і запізнень учнів 

- Збереження території закладу 

Період здійснення:  2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

- 250 500 - - - 750 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, обласний бюджет, донори 

Ключові потенційні учасники Відділ освіти Тетіївської ОТГ, Тетіївський Природничо-
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проекту: математичний ліцей ЗОШ І-ІІІст 

Інше: 

 

 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

2.2.1.Підвищення якості освіти шляхом запровадження 

інноваційних технологій, оптимізаційних процесів, 

модернізації та оснащення навчальних закладів 

Назва проекту: 62. Створення шкільних електронних бібліотек 

Цілі проекту: Забезпечення інформаційних потреб користувачів через 

своєчасне доведення інформації 

Територія впливу проекту: Навчальні заклади Тетіївської ОТГ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

2000 осіб 

Стислий опис проекту: Проект дозволить створити на базі шкільної бібліотеки та 

комп’ютерного класу інформаційно – бібліотечний центр 

школи. Забезпечить вільний і демократичний доступ до 

інформації. Створить сприятливі та комфортні умови для 

організації навчально – виховного процесу 

Очікувані результати: -Створено умови для здобуття інформації та самоосвіти 

учнів і педагогів. 

-Зменшено затрати часу на пошук потрібної інформації. 

-Впроваджено нові методи і форми підтримки 

бібліотекою самостійної діяльності учнів. 

Ключові заходи проекту: Реорганізація шкільної  книгозбірні в інформаційно – 

ресурсний центр, який здійснюватиме повноцінне 

інформаційне та методичне забезпечення навчально – 

виховного процесу. 

Період здійснення:  2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

- 100 - - - - 100 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, обласний бюджет, донори 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Міська влада, навчальні заклади. 

Інше: 

 

 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

2.2.1.Підвищення якості освіти шляхом запровадження 

інноваційних технологій, оптимізаційних процесів, 

модернізації та оснащення навчальних закладів 

Назва проекту: 63.Запровадження електронних щоденників та 

журналів. 

Цілі проекту: Миттєвий моніторинг успішності та відвідувань школярів. 

Територія впливу проекту: Навчальні заклади Тетіївської ОТГ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

5000 осіб 

Стислий опис проекту: Сервіс e-schools.info призначений для обробки і надання в 

зручному електронному вигляді інформації про 

успішність учнів, а також суміжній інформації, що 



133 
 

доступна через Інтернет. 

Очікувані результати: Запровадження у школах громади електронних 

щоденників та журналів дасть можливість легше 

управляти навчальним процесом як вчителям так і 

батькам. 

Ключові заходи проекту: -Підключити школу до системи e-schools.info 

та  призначити внутрішнього адміністратора; 

-адміністратор додає вчителів та серед них визначає 

класних керівників із відповідними правами; 

-класні керівники додають учнів, формують розклад, 

генерують журнали по кожному навчальному предмету 

свого класу, а також додають батьків; 

 

Період здійснення:  2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

- - - - - - - 

Джерела фінансування:  

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Відділ освіти Тетіївської ОТГ 

Інше: 

 

 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

2.2.1.Підвищення якості освіти шляхом запровадження 

інноваційних технологій, оптимізаційних процесів, 

модернізації та оснащення навчальних закладів 

Назва проекту: 64.Закупка шкільних автобусів 

Цілі проекту: Придбання  шкільних автобусів для регулярного 

безоплатного перевезення учнів і педагогічних 

працівників до місця навчання, роботи і додому 

Територія впливу проекту: Тетіївська ОТГ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

5 000 осіб 

Стислий опис проекту: Виконання проекту дасть змогу створити умови для 

безпечного, регулярного і безоплатного перевезення 

учнів, дітей та педагогічних працівників дошкільних і 

загальноосвітніх навчальних закладів у сільській 

місцевості до місця навчання, роботи і додому, 

поліпшення освітнього рівня населення, та раціонального 

використання потенціалу педагогічних працівників. 

Належна організація підвозу учнів сільської місцевості, 

що проживають за межею пішохідної доступності, до 

закладів освіти, сприятиме проведенню оптимізації 

загальноосвітніх створенню умов для безпеки дітей, 

збереженню їх здоров’я, ефективному використанню 

бюджетних коштів, розширить можливості гурткової та 

позакласної роботи з учнями. 

Очікувані результати: Перевезення до місця навчання та роботи учнів та 

педагогів, які проживають на відстаті більше 3-х км від 

навчального закладу 

Ключові заходи проекту: -Провести тендерні закупівлі шкільних автобусів та 
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передати шкільний автобус на баланс відділу освіти 

Тетіївської міської ради. 

-Обговорити та створити комп’ютерну базу даних руху 

автобусів з підвозу учнів і вчителів до навчальних 

закладів району, залучивши до проекту вчителів 

інформатики та приватних осіб; 

 

Період здійснення:  2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

- 2,5млн 5млн - - - - 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, обласний бюджет, кредит/лізинг 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Відділ освіти Тетіївської міської ради. 

Інше: 

 

 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

2.2.1.Підвищення якості освіти шляхом запровадження 

інноваційних технологій, оптимізаційних процесів, 

модернізації та оснащення навчальних закладів 

Назва проекту: 65. Реалізація проекту « Безпечна школа» на базі 

Тетіївського ліцею. 

Цілі проекту: Підвищити рівень безпеки дітей та вчителів у школі, 

покращити дисципліну, забезпечити оперативність 

реагування на конфліктні ситуації 

Територія впливу проекту: Тетіївський ліцей 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

учні , вчителі , батьки та інші представники родини учнів 

(понад 1 тис.осіб) 

Стислий опис проекту: На базі Тетіївського ліцею планується реалізація проекту          

« Безпечна школа». Комплексна організація заходів 

безпеки у ш колах неможлива без якісної системи відео 

нагляду. Для реалізації проекту «Безпечна школа» є 

необхідність у встановленні зовнішніх та внутрішніх 

камер відео нагляду, моніторів, відео реєстраторів, блоку 

безперебійного живлення та відповідного програмного 

забезпечення. 

Очікувані результати: Сучасні засоби відео спостереження в школі допоможуть: 

- значно підвищити дисципліну;  

- підвищити рівень безпеки дітей та вчителів у школі; 

 - оперативно реагувати на конфлікти;  

- з’ясовувати реальні обставини тих чи інших 

непорозумінь;  

- віддалено контролювати навчальний процес;  

- завдяки зберіганню відеозапису забезпечення 

можливість з’ясовувати обставини тієї чи іншої події 

через певний проміжок часу;   

- інформацію з записуючих пристроїв, встановлених в 

школі, можна використовувати офіційно як доказ у 

правоохоронних органах. 

Ключові заходи проекту: Встановити систему. Загалом система може бути 

стандарту IP або HD-SDI, формату Full HD 1080р. Для 
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зовнішнього відео спостереження необхідно  закупити4-5 

відеокамер. Для внутрішнього 15- 20 відеокамер.  

Період здійснення:  2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

- 10 млн - - - - 10000 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, обласний бюджет 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Міська рада,підрядні організації 

Інше: 

 

 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

2.2.1.Підвищення якості освіти шляхом запровадження 

інноваційних технологій, оптимізаційних процесів, 

модернізації та оснащення навчальних закладів. 

Назва проекту: 66.Реалізація проекту « Аграрний ліцей» 

Цілі проекту: Залучення молоді до отримання робітничих професій в 

аграрному секторі.  

Територія впливу проекту: Дібрівська ЗОШ I-IIст. 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Учні Тетіївської ОТГ та батьки 

Стислий опис проекту:  Молодь виїздить із сіл, відповідно бракує фахівців 

загалом, немає кому розвивати й агросектор зокрема. 

Виходячи з цієї проблеми у старостинському окрузі №5 

Тетіївської ОТГ, реалізується проект КЗ «Дібрівський 

аграрний ліцей», який має на меті підготовку 

компетентних працівників сільського господарства 

працевлаштування відразу після закінчення навчання в 

сучасних сільськогосподарських підприємствах; 

отримання заробітної плати вже під час навчання; 

формування необхідного рівня знань ліцеїстів іноземних 

мов  

розвитку комунікативної компетентності майбутніх 

фахівців аграрного сектору; 

додаткового навчання в академічних та професійних 

студіях; 

проживання у комфортабельному гуртожитку; 

проходження двотижневої практики в Європі 

 

Очікувані результати: Реалізація проекту дасть можливість розкритися та 

реалізуватися кожному ліцеїсту, а також показати 

переваги агросектору для реалізації потенціалу молоді, а 

надалі молодь громади зможе розвивати свою ОТГ, 

змінювати стереотипне мислення в громаді. 

Ключові заходи проекту: Організація навчального процесу 

Період здійснення:  2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

- 300 1млн. - - - - 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, державний бюджет 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Міська рада, Департамент освіти і науки КОДА 



136 
 

Інше: 

 

 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

2.2.1.Підвищення якості освіти шляхом запровадження 

інноваційних технологій, оптимізаційних процесів, 

модернізації та оснащення навчальних закладів 

Назва проекту: 67.Реалізація «Інклюзивно – ресурсного центру» в 

ЗОШ №1, перша опорна школа. 

Цілі проекту: Підтримка батьків дітей з особливими освітніми 

потребами у визначенні та отриманні доступу до 

існуючих послуг для забезпечення соціальних, емоційних 

та освітніх потреб своїх дітей. 

Територія впливу проекту: Тетіївська ЗОШ № 1 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Діти з особливими потребами та їх батьки  

Стислий опис проекту: На базі першої опорної школи ЗОШ № 1 планується 

реалізація проекту « Інклюзивно – ресурсного центру» з 

метою забезпечення права дітей з особливими освітніми 

потребами від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та 

загальної середньої освіти, у тому числі у професійно-

технічних навчальних закладах, шляхом проведення 

комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку 

дитини з особливими освітніми потребами, надання їм 

психолого-педагогічної допомоги та забезпечення 

системного кваліфікованого супроводження, ефективного 

використання кадрового потенціалу, підвищення 

ефективності використання бюджетних коштів. 

Очікувані результати: ІРЦ передбачається проведення комплексної оцінки з 

метою визначення особливих освітніх потреб дитини, 

розроблення рекомендацій щодо програми навчання 

надання психолого-педагогічної допомоги дітям з 

особливими освітніми потребами 

надання консультацій та взаємодія з педагогічними 

працівниками дошкільних, загальноосвітніх та 

професійно-технічних навчальних закладів з питань 

організації інклюзивного навчання 

надання консультативно-психологічної допомоги батькам 

 

Ключові заходи проекту: На сесії міської ради прийняти рішення «Про створення 

комунальної установи «Інклюзівно - ресурсний центр», 

що підпорядковується  управлінню освіти; 

 Найняти проектну організацію, яка спроектовує ІРЦ 

відповідно до стандартів. 

 Провести ремонтні роботи та комплектацію ІРЦ; 

 Затвердити штатний розпис відповідно до стандартів 

 

Період здійснення:  2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

- 1,250 - - - - - 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет 
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Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Міська рада, меценати 

Інше: 

 

 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

2.2.1. Підвищення якості освіти шляхом 

запровадження інноваційних технологій 

оптимізаційних процесів, модернізації та оснащення 

навчальних закладів 

Назва проекту: 68. Реалізація проекту «Спорт, мови,економіка» в 

сш№3, друга опорна школа   

Цілі проекту: Поглибленіше вивчення та збільшення напрямків 

іноземних мов, розвиток спорту, поглиблене вивчення 

економіки. 

Територія впливу проекту: Тетіївська ЗОШ  І-ІІІ ст. №3 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

500 

Стислий опис проекту: На базі Тетіївської ЗОШ  І-ІІІст №3 планується 

запровадити проект «Спорт, мови, економіка» з метою 

розвитку і збільшення знань і навиків учнів. Створення 

басейну, розвиток біатлону, створення відкритого 

футбольного поля, оснащення спортзалів дасть 

можливість дітям розвиватись в різних напрямках спорту. 

Збільшення напрямків вивчення різних мов, таких як 

польська, китайська, французька та провадження бізнес 

школи з уроками бізнесу. 

Очікувані результати: Реалізація проекту дасть змогу реалізувати свої 

потенційні можливості і розвиватися в даному напрямку 

кожному чневі школи 

Ключові заходи проекту: -Організація з розвитку спорту 

-Організація процесу з вивчення різних мов 

-Запровадження бізнес школи 

Період здійснення:  2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

- 200 3000 - - - 3200 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Відділ освіти Тетіївської РДА, Тетіївська ЗОШ І-ІІІст. №3 

Інше: 

 

 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

2.2.2.Підвищення якості послуг у закладах охорони 

здоров’я 

Назва проекту: 69.Проведення ремонту амбулаторій та ФАПів 

Цілі проекту: Створення належних умов для прийому і лікування 

хворих у фельдшерсько-акушерських пунктах та 

амбулаторіях. 
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Територія впливу проекту: Амбулаторії та ФАПи громади 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Жителі громади. 

Стислий опис проекту: Фельдшерсько-акушерські пункти та амбулаторії у 

громаді потребують оновлення, зокрема необхідно 

провести термомодернізацію фасаду, встановити 

енергозберігаючі вікна та двері, замінити накриття, 

провести внутрішній ремонт.  

 

Очікувані результати: - модернізація приміщення, осучаснення зовнішнього і 

внутрішнього вигляду; 

- економія щонайменше 20% бюджетних коштів на 

опаленні; 

- створення належних умов для прийому та лікування 

жителів населених пунктів старостинських округів. 

- підвищення рівня надання медичних послуг. 

Ключові заходи проекту: - розробка робочого проекту  щодо капітального ремонту 

ФАПів із впровадження енергозберігаючих заходів;  

- прийняття рішення  виконавчого комітету  про 

затвердження робочого проекту; 

- визначення на конкурсній основі виконавця роботи; 

- проведення робіт щодо утеплення фасадів, заміни вікон 

та дверей, перекриття дахів; 

- висвітлення  відомостей про виконання проекту на 

офіційному сайті Тетіївської міської ради 

 

Період здійснення:  2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

- 6.5млн - - - - 6500 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, державний бюджет, донори 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Міська рада, підрядні організації 

Інше: 

 

 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

2.2.2.Підвищення якості послуг у закладах охорони 

здоров’я 

Назва проекту: 70. Оснащення всіх ФАПів обладнанням 

Цілі проекту: -Покращення матеріально-технологічної бази ФАПів 

-Збереження потужності місцевих закладів охорони 

здоров’я 

 -Створення умов для здійснення більш точної 

діагностики захворювань лікарським персоналом. 

Територія впливу проекту: ФАПи громади 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

10тис. осіб 

Стислий опис проекту: Проектом передбачається закупівля сучасного обладнання 

для діагностики хвороб внутрішніх органів: Це дозволить 

підвищити точність діагнозів, які формулюються на 

основі знімків, що в кінцевому результаті призведе до 
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ефективнішого лікування та зниження ризиків наступних 

травм та захворювань. 

Очікувані результати: Придбано медичне обладнання для ФАПів усіх 

старостинських округів;  

 Поліпшення демографічної ситуації 

 Покращено технологічну базу  

 Створено умови для підвищення точності діагнозів та 

забезпечення відповідного лікування;  

 Підвищено кваліфікацію медичних працівників. 

Ключові заходи проекту: Провести оснащення  лікувально – діагностичним 

обладнанням та технічне оснащення;      

 

Період здійснення:  2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

- 2.5мнл - - - - - 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, обласний бюджет, донори 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Міська рада, Державний фонд регіонального розвитку. 

Інше: 

 

 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

2.2.2.Підвищення якості послуг у закладах охорони 

здоров’я 

Назва проекту: 71. Запровадження картки пацієнта, кабінет пацієнта 

Цілі проекту: Підвищення якості та доступності надання медичних 

послуг в громаді. 

Модернізація медичного закладу  відповідно до сучасних 

умов 

Територія впливу проекту: Тетіївська ОТГ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Жителі громади 

Стислий опис проекту: На сьогоднішній день в громаді відсутня якісна система 

надання медичних послуг відповідно до всіх стандартів 

ВООЗ. Придбання та впровадження нової інформаційної 

системи опрацювання медичної та адміністративної 

інформації, запровадження кабінету та картки пацієнта 

дозволить автоматизувати, упорядкувати, надійно 

зберігати та безпечно передавати медичні дані. Це 

дозволить лікарю отримувати оперативніше та більше 

інформації про стан пацієнта, скоротить час 

обслуговування, підвищить ефективність лікування. 

Очікувані результати: Придбано програмне забезпечення для автоматизації 

обробки медичних даних пацієнтів в Тетіївській 

поліклініці  

Підвищено рівень надання медичних послуг в громаді;  

Підвищено рівень та ефективність роботи  лікарів;   

Створено єдину електронну базу пацієнтів, відкриту та 

доступну у використанні як для лікарів так і для пацієнтів. 

Ключові заходи проекту: Створення єдиної електронної бази пацієнтів  

 Запуск програми електронної реєстрації  
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 Переведення лабораторій на електронне обслуговування 

Період здійснення:  2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

- 100 - - - - 100 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, донори 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Міська рада 

Інше: 

 

 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

2.2.2.Підвищення якості послуг у закладах охорони 

здоров’я 

Назва проекту: 72. Запровадження страхової медицини 

Цілі проекту: Покращення медичного обслуговування та фінансування 

закладів медицини. 

Територія впливу проекту: Тетіївська ОТГ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

20тис. осіб 

Стислий опис проекту: З метою покращення медичного обслуговування 

населення громади планується запровадження страхової 

медицини. 

Очікувані результати: Забезпечення економічної та соціальної захищеності 

середніх і малозабезпечених верств населення, 

Гарантованість прав кожного громадянина на якісну 

медичну допомогу, 

Обов'язковість внесків як громадян, так і юридичних осі 

 

Ключові заходи проекту: Залучення страхової компанії. 

Забезпечення взаємодії страхової компанії і ЦНПМСД. 

Інформаційне забезпечення для населення 

Період здійснення:  2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

- 2млн - - - - - 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Міська рада, страхові компанії 

Інше: 

 

 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

2.2.2.Підвищення якості послуг у закладах охорони 

здоров’я 

Назва проекту: 73. Створення відділення гемодіалізу 

Цілі проекту: Зберегти життя пацієнтам які потребують процедуру 

гемодіалізу і соціально їх адаптувати. 

Територія впливу проекту: Тетіївська ОТГ та прилеглі райони. 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

10осіб 

Стислий опис проекту: Створити  базі ЦРЛ відділення гемодіалізу на 10 місць. Де 
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хворі з хронічною нирковою недостатністю, що 

підлягають лікуванню методом гемодіалізу 

госпіталізуються у відділення для стаціонарного 

лікування . 

Очікувані результати:  Надання висококваліфікованої допомоги хворим з 

хронічною нирковою недостатністю методами замісної 

ниркової терапії (гемодіаліз ) в умовах стаціонару й 

амбулаторного режиму. Лікування дасть можливість 

продовжити життя хворим, значній частині з них 

повернути працездатність. 

Ключові заходи проекту: Придбати для функціонування відділення меблі, 

побутові прилади та меблі медичного призначення. 
Закупити витратні матеріали для гемодіалізу для 

забезпечення хворих сателітного відділення. 
Забезпечити відділення спеціалістами. 

Період здійснення:  2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

- 2млн - - - - - 

Джерела фінансування: Обласний бюджет, інвестор 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Міська рада, інвестор 

Інше: 

 

 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

2.2.2.Підвищення якості послуг у закладах охорони 

здоров’я 

Назва проекту: 74. Створення відділення паліативної та хоспісної 

медицини 

Цілі проекту: Поліпшення умов надання якісних медичних та 

соціальних послуг населенню, привернути увагу 

громадськості до надання належної допомоги людям із 

невиліковними хворобами та, зокрема, відкриття  хоспісу 

в ОТГ  із поєднанням різних форм та можливостей, в тому 

числі надання хоспісної допомоги як в стаціонарних так і 

в амбулаторних умовах, в т.ч. вдома. 

Територія впливу проекту: Тетіївська ОТГ та прилеглі райони. 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

60 осіб 

Стислий опис проекту: Створити  на базі ЦРЛ відділення паліативної та хоспісної 

медицини на 20 місць. Це дозволить покращити якість 

життя пацієнтів із невиліковними захворюваннями та 

членів їхніх родин шляхом запобігання та полегшення 

страждань невиліковно хворої людини. Головною метою 

паліативної допомоги є підтримка якості життя у його 

фінальній стадії, максимальне полегшення фізичних та 

моральних страждань пацієнта та його близьких, а також 

збереження людської гідності пацієнта наприкінці 

земного життя. 

Очікувані результати:  Покращення якості перебування невиліковно хворих 

людей та економія бюджетних видатків на утримання 
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медичного закладу. 

Ключові заходи проекту: Приведення приміщення лікарні до європейських 
стандартів з використанням елементів 

енергозберігаючих технологій, 
Придбати для функціонування відділення обладнання 
та інвентар. 

Забезпечити відділення спеціалістами. 
Період здійснення:  2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

- - 1 млн 2 млн - - 3 млн 

Джерела фінансування: Обласний бюджет, інвестор 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Міська рада, інвестор 

Інше: 

 

 

 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

2.2.3.Створення КП «Територіальний центр» 

Назва проекту: 75.Створення КП « Територіальний центр» 

Цілі проекту: Територіальний центр утворюється для надання 

соціальних послуг громадянам, які перебувають у 

складних життєвих обставинах 

Територія впливу проекту: Тетіївська ОТГ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Соціально не захищенні громадяни 

Стислий опис проекту: Основними завданнями Територіального центру є 

забезпечення якісним соціальним обслуговуванням 

громадян, які цього потребують, надання необхідної 

допомоги людям похилого віку в адаптації до сучасних 

умов життя, громадянам, які перебувають у складних 

життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, 

за місцем проживання. Створення можливостей для 

розширення кола спілкування та обміну досвідом, 

формування активної соціальної позиції в суспільстві. 

Очікувані результати: Передбачається, що центр буде надавати такі послуги: 

 денний догляд; 

- соціальна адаптація. 

- інформаційні; 

- консультування; 

- соціально-економічні послуги (у формі надання 

натуральної чи грошової допомоги); 

- представництво інтересів; 

- інші соціальні послуги 

 

Ключові заходи проекту: Створення  комісії   для  координації  та 

контролю  виконання робіт. 

 Виготовлення та уточнення проектно-

кошторисної  документації. 
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   Підписання  необхідних  договорів  з  підрядними  орган

ізаціями. 

Період здійснення:  2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

- 3,6млн 3,6млн - - - 7200 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, обласний бюджет, донори 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Міська рада , підрядні організації 

Інше: 

 

 

 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

2.2.4.Підвищення якості надання соціальних послуг 

Назва проекту: 76. Проект « Коробка для новонародженого від 

міського голови» 

Цілі проекту: Проект впроваджується для підтримки народжуваності у 

громаді. 

Територія впливу проекту: Тетіївська ОТГ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Жінки породіллі. 

Стислий опис проекту: Допомога являє собою картонну коробку, у якій 

знаходяться одноразові підгузки, пелюшки, одяг для 

новонароджених, вологі серветки, термометр, ножиці, 

ковдра, плед, рушник, іграшка-брязкальце, дитячий крем 

та рідке мило. 

Очікувані результати: Пакунок надаватиметься кожній родині при виписці з 

пологового будинку, він підтримає матеріально та 

інформаційно, та стане серйозною допомогою 

першочергово тим родинам, які через складне матеріальне 

становище позбавлені можливості придбати 

новонародженій дитині якісні предмети догляду та одягу. 

Ключові заходи проекту: Передбачити у бюджеті на ці витрати 300 тис. грн. 

Період здійснення:  2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

- 300 300 - - - - 

Джерела фінансування: Міський бюджет 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Виконавчий комітет міської ради. 

Інше: 

 

 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

2.2.4.Підвищення якості надання соціальних послуг 

Назва проекту: 77. Ремонт та оснащення приміщення  будинку для 

престарілих 

Цілі проекту: Створення належних умов для надання соціальних послуг 
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громадянам похилого віку. 

Територія впливу проекту: Будинок престарілих м. Тетіїв 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

40 осіб. 

Стислий опис проекту: У Тетіївському будинку для престарілих на сьогоднішній 

день перебуває 18 осіб похилого віку та інваліди.  

Приміщення будинку потребує  заміни  опалення, 

запроведення ряду заходів із енергозбереження (заміни 

вікон, дверей  та утеплення фасаду будівлі), облаштування 

благоустрою території та обов’язкового встановлення 

пандусу для людей з обмеженими можливостями, 

санітарних та оздоблювальних робіт.  

Очікувані результати: Запровадження енергозберігаючих технологій при 

реконструкції приміщення знизить обсяг витрат на 

комунальні послуги, а реалізація запланованих заходів 

забезпечить комфортне перебування громадян та умови 

праці персоналу у приміщенні. 

Ключові заходи проекту:  - Відновлення безпеки та належного рівня інженерних 

мереж приміщення;        

- Утеплення фасаду будівлі мінеральними плитами та 

здійснення  

зовнішнього  облицювання; 

 - Облаштування благоустрою території;  

- Забезпечення обслуговування людей із обмеженими 

можливостями 

Період здійснення:  2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

- 100 200 - - - - 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, 

донори. 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Міська рада, меценати, підрядні організації, комунальні 

підприємства. 

Інше: 

 

 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

2.2.4.Підвищення якості надання соціальних послуг 

Назва проекту: 78.Створення в старостинському окрузі будинку для 

дозвілля літніх людей «Senior+» 

Цілі проекту: Забезпечити комфортне дозвілля  літніх людей. 

Територія впливу проекту: Старостинський округ № 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Населення літнього віку 

Стислий опис проекту: Проект «Senior+» спрямований на підтримку місцевих 

ініціатив із створення центрів для одиноких 

малозабезпечених людей похилого віку та надання їм 

якісних соціальних, юридичних та побутових послуг. Такі 

центри є місцем, де самотні люди можуть спілкуватись, 

займатись улюбленою справою, брати участь у роботі 

численних гуртків, а також опановувати нові навички на 
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зразок фотосправи чи користування ПК. Проектом також 

передбачається підготовка співробітників та волонтерів 

для центрів, забезпечення центрів необхідним 

обладнанням та залучення до співробітництва державних 

та приватних юридичних, культурних та соціальних 

установ. 

Очікувані результати: Проектом передбачено, що у будинку для дозвілля літніх 

людей буде працювати  комп’ютерний клуб, гурток з 

фото-справи, шахово–шашковий клуб, гурток художньої-

прикладного мистецтва, гурток народного співу та 

хореографії.  

Ключові заходи проекту: Облаштувати приміщення в старостинському окрузі.  

Провести косметичний ремонт, закупити необхідне 

обладнання, підготувати  відповідних спеціалістів. 

Тут працюють комп’ютерний клуб, гурток з фото-справи, 

шахово–шашковий клуб, гурток художньої-прикладного 

мистецтва, гурток народного співу та хореографії. Для 

цього в Центрі проведено косметичний ремонт, закуплено 

необхідне обладнання, підготовлено відповідних 

спеціалістів. 

Період здійснення:  2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

- - - 300 - - 300 

Джерела фінансування: Обласний бюджет, державний бюджет, донори 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Міська рада, меценати, благодійні фонди 

Інше: 

 

 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

2.3.1. Модернізація матеріально – технічної бази 

закладів культури і спорту 

Назва проекту: 79. Реконструкція Центрального будинку культури 

Тетіївської ОТГ. 

Цілі проекту: Покращення умов роботи праці для працівників закладу 

та створення комфортних умов для відвідувачів та гостей 

шляхом проведення реконструкції ремонту будівлі . 

Територія впливу проекту: Центральний будинок культури м. Тетіїв 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Жителі громади 

Стислий опис проекту: У міському будинку культури проводяться заходи, 

присвячені державним, ювілейним, професійним святам, 

значним подіям в житті громади. Покрашення 

експлуатаційних та архітектурних характеристик обєкта, 

зменшення споживання енергоносіїв, покращення умов 

надання культурно-дозвіллєвих послуг 

Очікувані результати: Створення умов для здійснення повноцінної творчої 

діяльності та культурного обслуговування населення 

громади покращення матеріально-технічної бази закладу, 

поліпшення умов перебування відвідувачів та покращення 

умов роботи працівників закладу. 
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Ключові заходи проекту: Утеплення фасаду, заміна віконних та дверних блоків, 

реконструкція та утеплення покрівлі, опорядження 

частини приміщення 

Період здійснення:  2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

- 8млн - - - - 8000 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, державний бюджет 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Відділ культури,релігії молоді та спорту Тетіївської 

міської ради,підрядні організації. 

Інше: 

 

 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

2.3.1. Модернізація матеріально – технічної бази 

закладів культури і спорту 

Назва проекту: 80.Ремонт сільських клубів,проведення 

опалення,створення громадських просторів  у 

сільській місцевості на базі клубів, запровадити кіно 

по вихідних. 

Цілі проекту: Затишні, пристосовані приміщення для проведення 

дозвілля, відпочинку та культурно-масових заходів. 

Територія впливу проекту: Клуби старостинських округів Тетіївської ОТГ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Населення старостинських округів 

Стислий опис проекту: Більшість сільських клубів на мають опалення та 

матеріально технічного забезпечення для проведення 

культурно масової роботи. Проект реалізується з метою 

організації змістовного дозвілля всіх категорій населення, 

організації  роботи аматорських об’єднань, проведення 

культурно-мистецьких та розважальних заходів, 

створення громадських просторів.  розширення мережі 

секційної та гурткової роботи, які б допомагали 

раціонально використовувати вільний час.  

Очікувані результати: Відремонтовані клуби з матеріальним забезпеченням. 

Збільшення зацікавленості молоді до культурних заходів. 

Організація гуртків та залучення населення різних вікових 

груп. 

Культурно-масові заходи, збори тощо будуть проводиться 

у пристосованому,  зручному та теплому приміщенні; 

 

Ключові заходи проекту:    Проведення опалення. 

   Встановлення енергозберігаючих вікон. 

   Встановлення дверей. 

   Заміна покрівлі, утеплення та вогнезахист. 

  Роботи з освітлення. 

   Опоряджувальні роботи. 

 

Період здійснення:  2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

- 2млн. 2млн - - - - 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, обласний бюджет, меценати, донори 
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Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Міська рада, меценати, підрядні організації. 

Інше: 

 

 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

2.3.1. Модернізація матеріально – технічної бази 

закладів культури і спорту 

Назва проекту: 81. Створення жіночого оркестру 

Цілі проекту: Популяризація культурного потенціалу громади 

Територія впливу проекту: Тетіївська ОТГ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

1тис. осіб 

Стислий опис проекту: Реалізація цього  музичного проекту створює надзвичайні 

можливості для гідного представлення та презентації 

потужного культурного потенціалу громади. Адже мова 

йде саме про жінок за яким майбутнє України. Завдяки 

участі в цьому проекті, жінки та дівчата  представлять 

свою майстерність на найпрестижніших концертних 

майданчиках, що слугуватиме справжнім стартом для 

подальшого розвитку їх професійної майстерності та 

громади. 

Очікувані результати: Цей унікальний проект,  має на меті об’єднати 

найталановитіших молодих жінок та дівчат та створити 

потужний жіночий оркестр.  

Ключові заходи проекту: Залучення жінок до реалізації проекту 

Закупівля музичних інструментів для оркестру 

Проведення навчання. 

Період здійснення:  2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

- 50 - - - - - 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Відділ культури,релігії молоді та спорту Тетіївської 

міської ради. 

Інше: 

 

 

 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

2.3.1.Модернізація матеріально – технічної бази 

закладів культури і спорту 

Назва проекту: 82. Реконструкція  стадіону «Колос» 

Цілі проекту: Проведення реконструкції стадіону «Колос» з метою 

створення сучасного стадіону для розвитку олімпійських, 

не олімпійських видів спорту та оздоровлення населення. 

Територія впливу проекту: Стадіон «Колос» 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

2тис. осіб 

Стислий опис проекту: Тренувально-спортивний комплекс, розташований на 
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стадіоні «Колос», є єдиним у місті, який дає можливість 

займатися фізичною культурою та спортом мешканцям 

громади різних вікових категорій, проводити заняття, 

чемпіонати, спартакіади та змагань серед населення. 

Наразі стадіон  не відповідає сучасним вимогам та 

потребує проведення реконструкції. 

 

Очікувані результати: Після реалізації проекту в експлуатацію буде введено 

стадіон  з футбольним полем, легкоатлетичними 

доріжками, секторами для стрибків у довжину, висоту, 

штовхання ядра, на якому матимуть можливість 

займатися фізичною культурою та спортом мешканці 

громади різних вікових категорій, проводити заняття 

спортивні школи, а також будуть проводитися 

чемпіонати, спартакіади та змагання серед населення. 

Ключові заходи проекту: Проектом передбачається демонтаж каркасу головних 

трибун, демонтаж окремо розташованих трибун, 

демонтаж будівлі роздягальні, реконструкції існуючих 

трибун з влаштуванням над ними навісу; 

 Ремонт покрівлі з застосуванням сучасних 

високоефективних матеріалів покриття 

 

Період здійснення:  2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

- 5,6млн - - - - - 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, державний бюджет. 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Міська рада, підрядні організації 

Інше: 

 

 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

2.3.1. .Модернізація матеріально – технічної бази 

закладів культури і спорту 

Назва проекту: 83. Реконструкція закритої спортивної зали в 

приміщенні колишнього кінотеатру. 

Цілі проекту: Створення належних умов для занять дітьми та молоддю  

фізичною культурою та спортом. 

Територія впливу проекту: м. Тетіїв, приміщення колишнього кінотеатру 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

5 тис. осіб 

Стислий опис проекту: На сучасному етапі важливим залишається питання 

здоров’я людини, яке базується на досконалій системі 

фізичного виховання та дотримання вимог здорового 

способу життя. Саме тому планується реконструкція 

закритої спортивної зали в приміщенні колишнього 

кінотеатру в м. Тетієві. Наявність спортивного залу, а 

отже і різних спортивних гуртків та секцій,  допоможе в 

боротьбі з дитячою безпритульністю та бездоглядністю. 

Очікувані результати: Реалізація проекту дасть можливість створити гарні умови 

для заохочення всіх вихованців підвищувати 
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свій  фізичний рівень,  підвищення інтересу учнів школи 

до занять спортом і свого фізичного виховання, ефективну 

та безперебійну  роботу спортивного залу 

Ключові заходи проекту:  закупівля та завезення будівельних матеріалів; 

 штукатурні  та оздоблювальні внутрішні та 

зовнішні  роботи у спортзалі; 

встановлення опалювальної системи та сантехніки; 

укладання  підлоги; 

благоустрій території; 

закупівля та встановлення тренажерів. 

 

Період здійснення:  2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

- 2млн. - - - - - 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, обласний бюджет 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Міська рада, підрядні організації. 

Інше: 

 

 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

2.3.2.Встановлення ігрових та  універсальних 

спортивних майданчиків з метою залучення всіх 

верств населення до здорового способу життя. 

Назва проекту: 84.Створення воркаут майданчиків в селах 

старостинських округів 

Цілі проекту: Зміцнення здоров’я населення територіальної громади 

села шляхом створення умов для організації занять 

фізичною культурою та спортом у вільний від роботи та 

навчання час; 

Територія впливу проекту: Старостинські округи Тетіївської ОТГ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Жителі старостинських  округів 

Стислий опис проекту: Встановити майданчик, розміром 21×15 метрів (315 м2), в 

кожному старостинському окрузі. Комплекс тренажерів 

підібрати  таким чином, щоб можна було розвивати майже 

усі групи м’язів.  Тренажери мають бути цілком безпечні 

для тренувань людей з обмеженими фізичними вадами. 

Обладнати майданчик сучасними ліхтарями, які 

працюють від сонячних батарей, на ньому можна буде 

займатися спортом у вечірній та нічний час. Встановити 

гумове покриття. 

Очікувані результати: Завдяки реалізованому проекту у мешканців села 

з’явиться можливість займатися спортом у зручний для 

них час, відірвавшись від диванів та телевізорів.  

Ключові заходи проекту: Вибрати місце для побудови майданчика. 

Розробити кошторисну документацію. 

Залучити підрядну організацію для реалізації проекту. 

Придбати комплекс тренажерів щоб можна було 

розвивати майже усі групи м’язів. Тренажери мають бути  

цілком безпечні для тренувань людей з обмеженими 
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фізичними вадами 

Період здійснення:  2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

-  500 - - - - 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, обласний бюджет, донори 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Міська рада, старостинські округи, підрядні організації 

Інше: 

 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

2.3.3.Проведення спортивних змагань різних рівнів. 

Назва проекту: 85. Проведення спортивних заходів – « Пробіг над 

Роською», чемпіонат України з карате, чемпіонат 

київської області з веслування на Байдарках та Каноє, 

чемпіонат України з літнього біатлону. 

Цілі проекту: Пропаганда здорового способу життя, ідей олімпізму 

серед молоді 

Територія впливу проекту: м. Тетіїв 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

3тис. осіб 

Стислий опис проекту: З метою пропагування серед широких верств населення 

здорового способу життя, забезпечення розвитку 

олімпійських,та не олімпійських видів спорту планується 

проводити щорічно  фізкультурно-оздоровчі та 

спортивно-масові заходи серед учнівської та студентської 

молоді. А саме масові легкоатлетичні пробіги «Пробіг над 

Роською», чемпіонат України з карате, чемпіонат 

київської області з веслування на Байдарках та Каноє, 

чемпіонат України з літнього біатлону. 

Очікувані результати: Проведення таких заходів позитивно вплине на імідж 

громади та  допоможе знайти партнерів, зацікавлених 

сторін для подальшої співпраці. 

Ключові заходи проекту: Виділення коштів на проведення заходів та на процедуру 

нагородження. 

Залучення зацікавлених осіб, спонсорів. 

Організація проведення щорічних спортивних заходів. 

Підготовка спортсменів. 

Залучення представників інших громад. 

Висвітлювати проведення різноманітних спортивних 

змагань в засобах масової інформації:  телебачення, 

газети. 

 

Період здійснення:  2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

- 60 - - - - - 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, спонсори 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Відділ культури, релігії, молоді та спорту Тетіївської 

міської ради, меценати. 

Інше: 
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Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

2.3.4. Побудова спортивної інфраструктури 

Назва проекту: 86. Побудова пілотної велосипедної доріжки 

Цілі проекту: - забезпечення комфорту, зручності і безпеки пересування 

на велосипеді  

- популяризація велосипедного руху; 

- облаштування відповідної велосипедної інфраструктури 

в цілому та забезпечення привабливості відпочинку 

туристів 

Територія впливу проекту: Територія ОТГ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

5000 

Стислий опис проекту: Реалізація проекту сприятиме використанню екологічних 

видів транспорту 

поліпшенню розвитку інфраструктури відпочинку та 

організації дозвілля, ефективному пропагуванню 

здорового способу життя, розвитку активного туризму, 

Очікувані результати: - облаштована велосипедна доріжка; 

- створено безпечні умови для населення громади та 

туристів для активного відпочинку; 

-  покращено стан здоров’я населення громади; 

- зменшено рівень забрудненості довкілля 

-  підвищено довіру населення до дій органів місцевого 

самоврядування; 

 

Ключові заходи проекту: - підготовка проектної пропозиції 

- організація і проведення конкурсу на підрядника 

- облаштування велосипедної доріжки; 

- популяризація і інформаційне забезпечення 

велосипедного руху населення громади та відпочиваючих 

Період здійснення:  2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

- - - - - - - 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, бізнес 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Міська рада, бізнес, громадські організації. 

Інше: 

 

 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

2.3.4. Побудова спортивної інфраструктури 

Назва проекту: 87. Побудова стадіону для біатлону 

Цілі проекту: Забезпечення належної підготовки біатлоністів до змагань 

різних рівнів. 

Заохочення школярів і молоді до здорового способу життя 

і заняття спортом 

Організація змагань різних рівнів 

Територія впливу проекту: Тетіївська ОТГ, Київська область 
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Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Школа біатлону Тетієва, Федерація біатлону Київської 

області, учасники змагань. 

Стислий опис проекту: На Тетіївщині секцію з біатлону було відкрито ще у 1985 

році. З 2000 року відділення реформувалося у відділення 

біатлону Київського обласного інтернату спортивного 

профілю. Київський обласний інтернат спортивного 

профілю — це значна подія у розвитку біатлону не тільки 

в Тетієві, а й в Київській області. Це була одна з 

найкращих форм підготовки спортсменів вищих розрядів, 

які приймали участь як в Українських, так і в 

міжнародних змаганнях. В Тетієві з’явилися перші 

майстри спорту з біатлону, чемпіони України. 

Школа швидко розвивалася, зростала кваліфікація 

тренерів, а разом з ними зростала і кваліфікація 

спортсменів. Вони почали займати провідні місця на 

чемпіонатах України, зокрема: Наталя Недашківська, 

Євген Ємець, Віталій Дердійчук, що вже наблизились до 

призових місць на чемпіонатах Світу та Європи. Зараз 

Тетіївська школа біатлону є членом федерації біатлону 

Київської області. 

Проектом передбачається збудувати стадіон для біатлону 

для забезпечення належної підготовки біатлоністів до 

змагань різних рівнів, організація змагань, заохочення 

школярів і молоді до здорового способу життя і заняття 

спортом. 

Очікувані результати: - Побудовано сучасний стадіон відповідно до вимог 

законодавства 

- З’явилась можливість проведення змагань 

- можливість підготовки спортсменів для успішного 

виступу на Олімпійських іграх, чемпіонатах 

світу та Європи; 

- збільшення кількості осіб, які мають можливість 

займатися спортом в якісних умовах;  

- Підвищено привабливість життя в громаді 

Ключові заходи проекту: - Підготовка необхідного пакету документів 

- Відбір організації для будівництва 

- Проведення будівельно-монтажних робіт 

- Введення в експлуатацію 

Період здійснення:  2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

 10 000 30 000    40 000 

Джерела фінансування: Державний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела, не 

заборонені законодавством. 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Міністерство молоді та спорту України, органи місцевого 

самоврядування, Федерація біатлону Київської області 

Інше: 

 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

2.3.4.Побудова спортивної інфраструктури 

Назва проекту: 88. Добудова другої частини стадіону. Криті тенісні 
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корти. Танцювальна зала, зала для бойових мистецтв 

Цілі проекту: Добудова другої частини стадіону «Колос» з метою 

створення сучасного стадіону для розвитку олімпійських, 

не олімпійських видів спорту та оздоровлення населення. 

Територія впливу проекту: Стадіон «Колос» м. Тетіїв 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

3 тис. обіб 

Стислий опис проекту: Тренувально-спортивний комплекс, розташований на 

стадіоні «Колос», є єдиним у місті, який дає можливість 

займатися фізичною культурою та спортом мешканцям 

громади різних вікових категорій, проводити заняття, 

чемпіонати, спартакіади та змагань серед населення. 

Після реалізації проекту реконструкції в експлуатацію 

буде введено стадіон  з футбольним полем, 

легкоатлетичними доріжками, секторами для стрибків у 

довжину, висоту, штовхання ядра, на якому матимуть 

можливість займатися фізичною культурою та спортом 

мешканці громади різних вікових категорій, проводити 

заняття спортивні школи, а також будуть проводитися 

чемпіонати, спартакіади та змагання серед населення. 

Друга частина проекту реконструкції передбачає 

добудову другої частини стадіону для  встановлення 

критих тенісних кортів, відкриття танцювальної зали та 

зали для бойових мистецтв. 

Очікувані результати:  Оновлений стадіон, у якому  будуть 

поєднуватися  класичні принципи фізично-виховного 

процесу та активно запроваджуватимуться інноваційні 

технології, оригінальні виховні ідеї, сучасні форми і 

методи фізичного навчання, створення належних умов для 

фізичного розвитку та самореалізації молоді. В результаті 

завершення проекту, населення громади матиме змогу в 

повному обсязі використовувати потужності стадіону для 

проведення спортивних заходів. Діяльність за проектом 

передбачає подальший розвиток й функціонування 

стадіону для проведення занять з фізичної культури, 

тренувань та різноманітних змагань, турнірів, 

чемпіонатів, як для дітей так і для дорослих.  

Ключові заходи проекту:  Визначення джерел фінансування; 

            - проведення процедури закупівлі за державні 

кошти; 

            - підписання договору підряду з виконавцем 

будівельно-монтажних  робіт; 

            - підписання договору з виконавцем робіт з 

технічного та авторського нагляду; 

            - виконання робіт по добудові комплексу стадіону; 

            - введення об’єкту в експлуатацію; 

 

Період здійснення:  2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

- - - - 5млн 10млн - 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, меценати, донори 

Ключові потенційні учасники Міська рада, меценати, підрядні організації. 
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проекту: 

Інше: 

 

 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

2.3.4.Побудова спортивної інфраструктури 

Назва проекту: 89. Побудова басейну на території ЗОШ №3 

Цілі проекту: Шкільний басейн - забезпечення повноцінного життя та 

активного відпочинку дитини 

Територія впливу проекту: ЗОШ №3 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

200 осіб 

Стислий опис проекту: Заняття плаванням та проведення дозвілля на воді є дуже 

важливим чинником здорового способу життя, 

оптимальним видом рухової активності для кожної 

людини незалежно від віку і статі, ефективним лікувально 

- профілактичним засобом та життєво необхідною 

навичкою. » Побудова басейну у ЗОШ №3 Тетіївської 

ОТГ  забезпечить комфортними умовами навчання 

плаванню дітей молодшого шкільного віку, а також для 

дітей з особливими фізичними потребами 

Очікувані результати: Реалізація проекту дасть можливість отримати такі вагомі 

результати:  

створити умови для занять плаванням, у тому числі 

оздоровчим, для дітей молодшого шкільного віку, а також 

для учнів з особливими фізичними потребами; 

 сформувати в школярів 1-4-х класів життєві необхідні 

навички плавання та активного дозвілля;  

- відкрити гуртки з плавання, які будуть функціонувати в 

позаурочний час;  

організувати «Групи здоров’я» для занять з учнями з 

вадами опорно-рухового апарату; -  

зменшити статистику трагічних випадків на воді; -  

сприяти зміцненню здоров’я та профілактиці захворювань 

дітей; 

Ключові заходи проекту: Виготовити проектно кошторисну документацію 

.Виконати будівельні роботи по герметизації та 

облаштування плиткою чаші басейну, встановити 

енергозберігаючі вікна та двері, відремонтувати стіни, 

стелю та підлогу всіх приміщень басейну, провести 

сантехнічні ремонтні роботи душових та санвузлів. 

Період здійснення:  2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

- 20млн - - - - - 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, обласний бюджет,державний бюджет 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Міська рада, підрядні організації 

Інше: 
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Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

2.4.1.Забезпечення роздільного збору сміття та 

утилізації твердих побутових відходів у населених 

пунктах громади, ліквідація стихійних сміттєзвалищ 

Назва проекту: 90. Встановлення контейнерів з роздільного збору 

сміття для багатоквартирних будинків 

Цілі проекту: Покращення екологічної ситуації в громаді та 

впровадження культури роздільного збору сміття. 

Територія впливу проекту: М. Тетіїв та населені пункти громади, де є 

багатоквартирні будинки 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

5 тис. осіб 

Стислий опис проекту: Для зміни нинішньої ситуації у сфері поводження 

населення Тетіївської громади з твердими побутовими 

відходами, зокрема, що підлягають повторному 

використанню, як вторсировина: а саме: скло, папір, 

пластикова тара і т.д.. необхідно докорінно змінити 

свідомість громадян по відношенню до поводження з 

побутовими відходами, зокрема, вести боротьбу з 

несанкціонованими звалищами, захаращенням лісосмуг 

впроваджуючи систему євро контейнерів. Проект 

ґрунтується на роздільному збиранні побутових відходів і 

дозволить кожному в зручний для нього час виносити 

сміття, і, не чекаючи приїзду сміттєвоза, вирішувати 

багато проблем у домашньому побуті, що дозволить 

позбутися лишків у , квартирах, на вулицях та  прилеглих 

територіях. 

 

Очікувані результати: -У результаті виконання проекту в місті буде впроваджена 

система роздільного збору твердих побутових відходів.  

 -Зміниться відношення громадян в поводженні з 

відходами, покращиться санітарно-епідемічний стан в 

місті. 

 - Зменшиться кількість твердих побутових відходів, що 

вивозяться на полігон для утилізації. Відходи, що 

підлягають вторинній переробці, такі як папір, пластик, 

скло і т.д. будуть реалізовані на договірних умовах для 

прискорення окупності витрат проекту. 

 -Даний проект буде сприяти формуванню у мешканців 

міста свідомості, що відходи можна використовувати з 

користю, а також покращити екологічний стан міста. 

Ключові заходи проекту: Визначення місць розміщення контейнерів; 

 -проведення роз’яснювальної роботи в громаді;  

 -облаштування майданчиків для розміщення 

євроконтейнерів для роздільного збору твердих побутових 

відходів;  

 - організована робота для змішаного збору твердих 

побутових відходів спеціалізованим автомобілем згідно 

розробленого графіку на території громади; 

 - придбання контейнерів та спеціалізованого автомобіля; 

 - організація збирання, пресування та реалізації вторинної 

сировини; 
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 - виготовлення та встановлення стендів наглядної агітації 

щодо впровадження роздільного збирання відходів; 

 -запровадження в загальноосвітніх навчальних закладах 

екологічного всеобучу; 

  

Період здійснення:  2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

- 200 - - - - 200 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Комунальні підприємства 

Інше: 

 

 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

2.4.1.Забезпечення роздільного збору сміття та 

утилізації твердих побутових відходів у населених 

пунктах громади, ліквідація стихійних сміттєзвалищ 

Назва проекту: 91. Проведення інформаційної кампанії з роздільного 

збору сміття 

Цілі проекту: Активізація громадськості, органів місцевого 

самоврядування , депутатів,голів вуличних комітетів, 

ОСББ, ДНЗ,ЗОШ щодо докорінної зміни відношення 

громадян до впровадження нової  системи збору твердих 

побутових відходів, шляхом роздільного збору за 

допомогою євро контейнерів та формування екологічної 

свідомості серед учнівської молоді. 

Територія впливу проекту: Тетіївська ОТГ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

20 тис. осіб 

Стислий опис проекту: Завдяки реалізації проекту мешканці громади дізнаються, 

що сміття можна сортувати. Школярі розкажуть батькам, 

для чого потрібно сортувати сміття та яка з цього може 

бути користь країні, місту, школі та кожній родині. Чим 

більше відходів йтиме в переробку, тим чистішими будуть 

повітря, земля і вода навколо нас. На думку фахівців, 

розділення ТПВ допоможе скоротити кількість відходів, 

що потрапляють на сміттєзвалища, до 40%. А завдяки 

вторинній переробці інших 60% можна отримати 

додаткові доходи. 

Очікувані результати: Формування у мешканців громади дбайливого ставлення 

до екологічного стану довкілля та раціонального 

поводження з твердими побутовими відходами. 

Виховання у підростаючого покоління свідомого 

відношення до навколишнього середовища. 

Заощадження коштів для суспільства, створення нових 

робочих місць в галузі збирання, сортування та переробки 

відходів. 

Поповнення місцевого бюджету доходами від реалізації 

сміття переробним заводам. 

Ключові заходи проекту: Проведення інформаційної кампанії для населення 
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«Роздільний збір сміття – це просто!» 

Підготовка матеріалів та висвітлення у засобах масової 

інформації 

Виготовлення та розповсюдження агітаційних матеріалів 

та буклетів 

Формування волонтерських груп 

Висвітлення теми « Роздільний збір сміття – це просто!» у 

навчальних закладах 

 

Період здійснення:  2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

- 5,0 - - - - - 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Органи місцевого самоврядування , депутати,голови 

вуличних комітетів, ОСББ,волонтери. 

Інше: 

 

 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

2.4.1.Забезпечення роздільного збору сміття та 

утилізації твердих побутових відходів у населених 

пунктах громади, ліквідація стихійних сміттєзвалищ 

Назва проекту: 92. Організація вивезення сміття в приватному 

секторі. Придбання індивідуальних контейнерів для 

приватного сектору 

Цілі проекту: Ціллю впровадження проекту визначено підвищення 

рівня комфортності та умов проживання мешканців, 

покращення санітарно-епімеміологічного стану сільської 

території через скорочення кількості стихійних 

сміттєзвалищ та стимулювання розвитку культури 

поводження населення з побутовими відходами. 

Територія впливу проекту: Населенні пункти ОТГ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

10 тис. осіб 

Стислий опис проекту: Механізм впровадження цього проекту передбачає 

придбання кожним домоволодінням для особистого 

користування сміттєвого бака об'ємом 120 літрів. 

Господарі, які придбали ємність, упродовж тижня 

накопичують побутові відходи, а у визначений день за 

графіком сміття відвантажується та вивозиться  КП 

«Дібрівка – Обрій» 

Очікувані результати: Підвищення рівня екологічної культури населення. 

Формування у жителів міста дбайливого ставлення до 

навколишнього середовища та раціонального поводження 

з ТПВ. 

Активізація у громади відповідальної позиції щодо 

вирішення власних проблем. 

Підвищення рівня довіри, поваги і взаємодопомоги між 

учасниками проекту, що дасть можливість реалізації в 

подальшому нових проектів. 
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Ключові заходи проекту: Придбання індивідуальних контейнерів для домоволодінь. 

 Придбання спеціалізованого автомобіля для перевезення 

ТПВ. 

Організація відвезення сміття спец. технікою. 

Період здійснення:  2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

- 420 600 - - - - 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Міська рада, комунальні підприємства 

Інше: 

 

 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

2.4.1.Забезпечення роздільного збору сміття та 

утилізації твердих побутових відходів у населених 

пунктах громади, ліквідація стихійних сміттєзвалищ 

Назва проекту: 93. Встановлення фандомату для збору пластикових 

пляшок та банок від населення. 

Цілі проекту: Зменшити негативний вплив ПЕТ – пляшок та 

алюмінієвих бляшанок на навколишнє середовище. 

Територія впливу проекту: м. Тетіїв 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Жителі громади (22 тис. осіб) 

Стислий опис проекту: Пластикові та алюмінієві відходи відходи суттєво 

впливають на стан навколишнього середовища. Саме тому 

передбачається встановити в центральній частині міста 

фандомат. Фандомат -електронний програмно-технічний 

комплекс  призначений для збору вторинної алюмінієвих 

бляшанок та ПЕТ-пляшок, у населення.  

Очікувані результати: Підвищення культури поведінки населення. 

Розвантаження навколишнього середовища від ПЕТ- 

пляшок та жерстяних бляшанок. 

Ключові заходи проекту: Встановити Фандомат.  

Ознайомити населення з принципом його роботи. 

Проводити інформаційні кампаніїї про шкоду пластику та 

алюмінію в навколишньому середовищі. 

Залучити якомога більше людей до здачі ПЕТ – пляшок та 

бляшанок. Запровадити систему винагороди за здачу 

бляшанок. 

Період здійснення:  2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

- 150 - - - - - 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Міська рада, комунальні підприємства. 

Інше: 
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Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

2.4.1.Забезпечення роздільного збору сміття та 

утилізації твердих побутових відходів у населених 

пунктах громади, ліквідація стихійних сміттєзвалищ 

Назва проекту: 94. Ліквідація стихійних сміттєзвалищ 

Цілі проекту: Метою проекту  є впорядкування утилізації твердих 

побутових відходів,   створення умов по впровадженню 

ефективної системи збирання та вивезення твердих 

побутових відходів, обмеження їх шкідливого впливу на 

навколишнє природне середовище та здоров’я людини. 

Територія впливу проекту: Тетіївська ОТГ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Жителі громади 

Стислий опис проекту: Основними завданнями проекту є: 

запобігання та усунення негативного впливу відходів на 

навколишнє природне середовище; 

захист від забруднення підземних та поверхневих вод; 

попередження самозаймання відходів і забруднення 

атмосферного повітря; 

запобігання розповсюдженню інфекційних захворювань 

птахами, гризунами, комахами; 

 

Очікувані результати: В  результаті реалізації проекту буде проведено 

реконструкцію сміттєзвалищ, що забезпечить: 

зменшення кількості несанкціонованих сміттєзвалищ на 

території громади. 

Підвищення рівня благоустрою території громади; 

Стале функціонування запровадженої єдиної системи 

збору та вивезення ТПВ з території міста; 

Підвищення рівня екологічної культури та свідомості 

жителів громади у сфері поводження з відходами; 

Покращення санітарного стану довкілля. 

 

Ключові заходи проекту: Підготовка та обговорення проекту Програми. 

Затвердження на сесії селищної ради. Передбачення 

коштів на реалізацію програми у місцевому бюджеті. 

Організація виконання заходів програми 

Період здійснення:  2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

- 200 200 - - - - 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

 

Інше: 

 

 

 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

2.4.2.Встановлення сортувальної лінії для сміття 

Назва проекту: 95.Встановлення лінії для переробки сміття 

Цілі проекту: Ціллю проекту є покращення стану довкілля та життєвого 
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рівня жителів населених пунктів Тетіївської міської 

об’єднаної територіальної громади завдяки підвищенню їх 

екологічної культури в результаті удосконалення системи 

поводження з твердими побутовими відходами, 

впровадження інноваційної моделі переробки вторинних 

ресурсів задля збереження довкілля. 

Територія впливу проекту: Тетіївська ОТГ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

22тис. осіб 

Стислий опис проекту: Завданнями проекту є зменшення шкідливого впливу на 

навколишнє середовище та здоров’я мешканців громади, 

вилучення вторинної сировини шляхом запуску цеху 

сортування ТПВ. Проект стане економічним поштовхом 

для розвитку соціально-економічної самодостатності 

громади. Використання вторинної сировини стане однією 

з передумов досягнення фінансової вигоди внаслідок 

одержання додаткових доходів від реалізації вторинної 

сировини та витрачання їх на подальший розвиток 

системи поводження з ТПВ. 

Реалізація проекту передбачає подальшу діяльність на 

основі його самоокупності і самофінансування. 

 

Очікувані результати: Вирішення проблем з утилізації та поводженням ТПВ 

Зменшення забрудненості навколишнього середовища 

створення нових робочих місць 

Ключові заходи проекту: -інформування населення через місцеві засоби масової 

інформації про потребу запровадження роздільного 

збирання ТПВ; 

-проведення процедури тендеру для закупівлі 

обладнання  (мобільного сортувального комплексу,  який 

дасть можливість відібрати цінну вторинну сировину із 

змішаних твердих побутових відходів, яка в свою чергу 

відправлятиметься на переробку); 

-встановлення обладнання; 

 

Період здійснення:  2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

- - - - - - - 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, обласний бюджет,державний бюджет, 

інвестори, донори 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Міська рада, інвестори. 

Інше: 

 

 

 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

2.4.3.Здійснення заходів з енергоефективності у 

будівлях комунальної власності 

Назва проекту: 96. Утеплення об’єктів комунальної власності 

Цілі проекту: Завданням утеплення є скорочення до мінімуму 
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тепловтрат приміщень,що зменшить витрати на 

опалення.Це дозволить дотримуватись температурного 

режиму увідповідності до санітарних норм 

Територія впливу проекту: Об’єкти комунальної власності 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Жителі громади. 

Стислий опис проекту: Зношена матеріальна база (вікна та двері мають 

непридатний стан для нормальної експлуатації) та тривала 

відсутність ремонту фасадів призводять до надмірних 

витрат на енергозабезпечення будівель комунальної 

власності.Відповідно проект має подвійну проблематику, 

яка поступово поглиблюється з погіршенням стану вікон, 

дверей та фасаду. Забезпечення функціонування закладів 

в існуючому вигляді несе соціальні  та економічні  

виклики. Реконструкція приміщень буде здійснюватись з 

використанням сучасних технологій, підходів до 

утеплення фасадів, заміна вікон та дверей 

здійснюватиметься на сучасні енергоефективні.  

Очікувані результати: Короткострокові результати реалізації проекту полягають 

у поліпшенні тепло ізолюючих властивостей стін будівель 

закладів; зменшенні втрат теплової енергії до 30%, в 

результаті чого, зменшаться витрати бюджетних коштів 

на утримання закладу. Сталість результатів проекту 

планується за рахунок досягнення фінансово-економічної 

сталості, яка вбачається у зменшенні витрат бюджетних 

коштів на утримання об’єктів комунальної власності та у 

впровадженні та підтримці загальної програми з 

енергозбереження. 

Ключові заходи проекту: -Заміну вікон на металопластикові двокамерні (потрійне 

засклення) з тепловідбивним ефектом, з ущільненням 

поліуретановими прокладками. 

 -Заміну дверей  

 -Утеплення зовнішніх стін будівлі мінераловатними 

плитами товщ. 10 см, з подальшим штукатуренням та 

фарбуванням.  

-Утеплення укосів мінераловатними плитами товщ. 5 см.  

-Утеплення цоколя на глибину 1 м.  

-Облицювання цоколя та зони навколо зовнішніх дверей 

бетонною декоративною плиткою. 

Період здійснення:  2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

- 5млн 30млн - - - 35000 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет,обласний бюджет, державний бюджет, 

донори. 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Міська рада, підрядні організації, комунальні 

підприємства 

Інше: 

 

 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

2.4.3. Здійснення заходів з енергоефективності у 

будівлях комунальної власності 
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Назва проекту: 97. Встановлення сонячних батарей на будинках 

комунальної власності 

Цілі проекту: Встановлення сонячних батарей на будинках комунальної 

власності з метою економії енергоресурсів 

Територія впливу проекту: Тетіївська ОТГ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

1000 

Стислий опис проекту: Встановлення сонячних батарей на будинках комунальної 

власності дасть змогу зменшити використання 

енергоресурсів та зменшить фінансові витрати бюджету 

Тетіївської ОТГ 

Очікувані результати: - Зменшення використання енергоресурсів 

Ключові заходи проекту: - Зменшення витрат місцевого бюджету 

Період здійснення:  2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

- - - - - - - 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, державний бюджет, донори, грани 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Тетіївська ОТГ, підрядні організації 

Інше: 

 

 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

2.4.4. Переведення на альтернативне опалення об’єктів 

комунальної власності. 

Назва проекту: 98.Переведення об’єктів комунальної власності на 

альтернативне опалення 

Цілі проекту:  Забезпечення  об’єктів соціальної сфери  безперебійним, 

надійним та безпечним  джерелом теплової енергії, 

диверсифікації залежності від природного газу 

Територія впливу проекту: Будівлі комунальної власності 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Жителі громади 

Стислий опис проекту: Перехід на альтернативні види палива, комплексне 

запровадження енергоефективних технологій та заходів з 

енергозбереження на сьогодні є стратегічним питанням. 

Встановлення котлів на альтернативних видах палива в 

об’єктах комунальної власності дозволить у тричі 

зменшити споживання імпортного газу об’єктів 

соціальної сфери. 

Очікувані результати: Підвищення якості послуг з опалення. 

Ліквідація зношених теплових мереж та застарілого 

обладнання; 

Суттєве зниження неефективного споживання 

енергоресурсів, насамперед природного газу; 

Зниження витрат бюджетів різних рівнів на паливно-

енергетичне забезпечення бюджетних установ; 

 

Ключові заходи проекту: Проведення модернізації об'єктів комунальної власності, у  

тому  числі,  переведення  котелень,  що  обслуговують   
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об'єкти соціальної сфери,  на використання 

відновлюваних джерел енергії та альтернативі види 

палива. Заміна застарілого котельного обладнання на 

об’єктах бюджетної сфери  та  комунальної  

теплоенергетики на високоефективне енергозберігаюче 

обладнання з використанням місцевих видів палива (торф, 

відходи деревини). освоєння виробництва твердого палива 

. 

Період здійснення:  2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

- 10млн 10млн - - - - 

Джерела фінансування:  

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

 

Інше: 

 

 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

2.4.5.Сприяння в запровадженні технологій з 

використання альтернативних джерел енергії 

Назва проекту: 99.Щоденний енергомоніторинг 

Цілі проекту: Забезпечення щоденного моніторингу використання 

електроенергії, води та теплових ресурсів в установах 

бюджетної сфери Тетіївської ОТГ шляхом використання 

сучасних інформаційних мереж та можливостей зі збору 

та обробки даних. 

Територія впливу проекту: Тетіївська ОТГ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Бюджетні установи та заклади ОТГ, які утримуються за 

кошти місцевого бюджету. Отримувачі вигод - працівники 

та клієнти вищезазначених установ 

Стислий опис проекту: Основними завданнями енергетичного моніторингу в 

бюджетних установах є: 

- здійснення обліку, контролю, планування, 

нормування та аналіз витрат паливно-енергетичних 

ресурсів; 

- проведення моніторингу та коригувальних дій у 

сфері енергоефективності; 

- інформування, стимулювання та навчання 

управлінського та технічного персоналу у сфері 

енергозбереження; 

- зниження видатків на паливно-енергетичні та інші 

ресурси; 

- раціональне використання паливо-енергетичних 

ресурсів та управління їх споживанням; 

- проведення внутрішніх енергетичних аудитів, 

впровадження енергозберігаючих заходів; 

- виявлення технічних особливостей окремих споруд 

і планування усунення причин підвищеного 

енергоспоживання ними; 

планування інвестиційних заходів та модернізації 

будівель у математично вивіреній пріоритетності. 
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Очікувані результати: Проведення на постійній основі комплексного 

енергомоніторингу в усіх установах бюджетної сфери 

громади. 

Економія та раціональне використання енергетичних 

ресурсів, скорочення видатків місцевого бюджетів на 

оплату  енергоносіїв. 

Ключові заходи проекту: - розроблення методики енергомоніторингу; 

- створення організаційної схеми взаємодії; 

- напрацювання проектів та впровадження 

розпорядчих рішень; 

- проведення стартової зустрічі з 

енергоменеджерами;  

- виявлення навчальних та кваліфікаційних потреб 

енергоменеджерів; 

- закупівля обладнання та програмного 

забезпечення; 

- проведення технічної зустрічі з 

енергоменеджерами, передача техніки; 

- проведення навчань з відповідальними за облік 

технічними працівниками; 

- поточні робочі зустрічі з енергоменеджерами, 

робочі консультації, усунення недоліків; 

оцінювання ефективності Програми 

Період здійснення:  2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

- - - - - - - 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Міська рада 

Інше: 

 

 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

2.4.5.Сприяння в запровадженні технологій з 

використання альтернативних джерел енергії 

Назва проекту: 100. Проведення енергоаудиту об’єктів комунальної 

власності 

Цілі проекту: Отримання правдивої інформації про стан будівель та 

витрат в них енергії. 

 Визначення черговості проведення термомодернізації 

будів ель комунальної власності ОТГ та обсягу 

необхідних коштів на її проведення. виявлення технічних 

особливостей окремих споруд і планування усунення 

причин підвищеного енергоспоживання ними 

Територія впливу проекту: Об’єкти комунальної власності Тетіївської ОТГ. 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Жителі громади 

Стислий опис проекту: Основною метою енергоаудиту є оцінка поточної ситуації 

в будівлі щодо енергоспоживання.  Реалізація даного 

проекту забезпечить отримання інформації про стан 

будівель та витрат в них енергії, та дозволить прийняти 
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виважені рішення щодо впровадження комплексу 

енергозберігаючих заходів в закладах комунальної 

власності 

Очікувані результати: Визначення черговості проведення термомодернізації 

будівель комунальної власності ОТГ та обсягу необхідних 

коштів на її проведення. виявлення технічних 

особливостей окремих споруд і планування усунення 

причин підвищеного енергоспоживання ними 

Ключові заходи проекту:  

-Прийняття рішення виконавчим комітетом про 

проведення енергоаудиту, визначення переліку будівель, 

які підлягають системі енергоаудиту та затвердження 

графіку її проведення. 

 - Визначення енергоаудитора та заключення договору 

про проведення сертифікації енергетичної ефективності.  

- Проведення сертифікації енергетичної ефективності 

будівель комунальної власності ОТГ та отримання 

енергетичних сертифікатів. 

 - Аналіз інформації, наявної у енергетичних сертифікатах 

та підготовка проекту рішення про затвердження заходів 

по проведенню термомодернізації будівель комунальної 

власності 

Період здійснення:  2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

- 200 - - - - - 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет,обласний бюджет,донори, інвестори 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Міська рада , Наглядовий Комітет проекту 

Інше: 

 

 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

2.4.5.Сприяння в запровадженні технологій  із 

використання альтернативних джерел енергії 

Назва проекту: 101. Перевід на індивідуальне опалення, програма 

відшкодування для незахищених верств населення 

Цілі проекту:  

Територія впливу проекту: Тетіївська ОТГ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

2 тис. осіб 

Стислий опис проекту: Метою проекту є забезпечення громадян міста, 

об’єктів соціальної сфери та інших категорій користувачів 

безперебійним, надійним та безпечним  джерелом 

теплової енергії, диверсифікації залежності від 

природного газу,  шляхом запровадження  декількох 

підходів, зокрема (укрупнення теплових районів, шляхом 

закриття збиткових котелень), принципу часткової 

децентралізації існуючої системи опалення, за рахунок 

від’єднання від цетралізованої системи опалення (ЦСО) 

об’єктів та переведення їх на опалення за рахунок  

альтернативних джерел енергії, зокрема - електричної 



166 
 

енергії або енергії виробленої з біомаси, автономного 

газового або опалення комбінованого типу.  

 

Очікувані результати: Підвищення якості послуг з опалення та комфортне 

проживання громадян; 

Ліквідація зношених теплових мереж та застарілого 

обладнання; 

Суттєве зниження неефективного споживання 

енергоресурсів, насамперед природного газу; 

Зниження витрат бюджетів різних рівнів на паливно-

енергетичне забезпечення житлового фонду та бюджетних 

установ; 

 

Ключові заходи проекту: Проектом  пропонується оптимізація існуючої 

системи теплопостачання міста одним з шляхів реалізації 

програми є переведення абонентів на індивідуальне 

поквартирне опалення   окремих районів міста, 

узгоджених з тепловою схемою міста. Споживачам 

створюються умови для вільного вибору виду опалення. 

Соціально незахищеним верстам населення, можливе 

надання  часткової допомоги для реалізації таких 

проектів. Крім того, існує система кредитування заходів із 

енергозбереження, зокрема заходів із заміни системи 

опалення для громадян із частковою компенсацією 

кредиту та/або відсотків. Установам соціальної 

інфраструктури та бюджетної сфери для постачання 

теплової енергії надається можливість вибору виду 

опалення та енергоносіїв за рахунок інвестиційних 

коштів, а також коштів з місцевого бюджету. 

 

Період здійснення:  2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

- 100 100 - - - - 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

 

Інше: 

 

 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

2.4.5.Сприяння в запровадженні технологій з 

використання альтернативних джерел енергії 

Назва проекту: 102.Вирощування енергетичних рослин (павловнія, 

енергетична верба) 

Цілі проекту: Заміна використання газу в тепло генеруючій мережі 

громади на альтернативне, дешеве, відновне біопаливо, 

що вирощуватиметься (заготовлятиметься) 

енергокооперативами. Використання, переважно, 

облогуючих та непридатних для сільського господарства 

земель ОТГ з метою виробництва відновного біопалива  

Створення нових робочих місць в сільській місцевості 

Територія впливу проекту: Населені пункти ОТГ 
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Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

5тис.осіб 

Стислий опис проекту: Зростання цін на енергоресурси (в т.ч. природний газ) 

спричинило подорожчання виробництва тепла. 

Водночас, в регіоні понад 2 тис. га земель облогують і 

можуть бути використані для виробництва 

альтернативного відновного біопалива. Відновним 

біопаливом можуть бути енергетичні рослини: міскантус 

(різновид очерету), енергетична верба, Павловнія Clone In 

Vitro 112. 

Реалізація проекту передбачає створення  

енергокооперативу, що включатиме придбання 

обладнання для заготівлі біопалива і посадку 

енергетичних рослин. Виготовлене біопаливо 

постачатиметься в місто і села для опалення комунальних 

закладів та установ.  

Завдяки здатності рослини Miscanthus Giganteus 

відновлювати ґрунти, очищати їх від пестицидів, 

гербіцидів, буде відновлено значну кількість непридатних 

та занедбаних земель. 

Очікувані результати: Створення та функціонування енергетичного 

кооперативу. 

Заміщення використання дорогого енергоресурсу 

(природного газу) альтернативним біопаливом 

Ключові заходи проекту: Створення  енергокооперативу. 

Придбання обладнання для заготівлі твердого палива для 

енергокооперативу. 

Переобладнання котелень міста та сіл на твердопаливні. 

Придбання посадкового матеріалу та здійснення посадки 

енергетичних рослин. 

Період здійснення:  2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

- 500 - - - - - 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, донори 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Виконавчий комітет міської ради, житлово–комунальне 

господарство, громадські організації та установи 

Інше: 

 

 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

2.4.5.Сприяння в запровадженні технологій з 

використання альтернативних джерел енергії 

Назва проекту: 103. Запровадження реверсного фонду з метою 

покращення енергоефективності громади 

Цілі проекту: Фонд створюється з метою підтримки ініціатив з 

енергоефективності та спрямований на підвищення рівня 

енергозбереження 

Територія впливу проекту: Тетіївська ОТГ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Жителі ОТГ 

Стислий опис проекту: Відповідно до закону "Про Фонд енергоефективності", 
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створити реверсний фонд з метою підтримки ініціатив з 

енергоефективності, впровадження інструментів 

стимулювання і підтримки здійснення заходів щодо 

підвищення рівня енергетичної ефективності будівель та 

енергозбереження, в тому числі в житловому секторі. 

Фонд може отримувати від меценатів , агентств і установ 

іноземних держав, а також від міжнародних фінансових 

організацій фінансові внески та допомогу в формі 

цільових грантів або іншим способом на підставі 

відповідного договору. 

 

Очікувані результати: Фонд стане одним з головних інструментів фінансування 

робіт з впровадження енергоефективних технологій 

Ключові заходи проекту: Підготовка документів для творення фонду. 

Визначення дирекції та наглядової ради. 

 

Період здійснення:  2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

- - - - - - - 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Дирекція фонду, наглядова рада. 

Інше: 

 

 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

2.4.5.Сприяння в запровадженні технологій з 

використання альтернативних джерел енергії 

Назва проекту: 104. Створення енергетичного кооперативу 

Цілі проекту: Створення енергетичного кооперативу дасть змогу 

забезпечити свої потреби (як індивідуальні, так і спільні), 

пов’язані із споживанням енергії. 

Територія впливу проекту: Тетіївська ОТГ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

20000 

Стислий опис проекту: Створення енергетичних кооперативів – шлях до 

енергонезалежності та самостійності. Енергетичні 

кооперативи – це можливість для громад власноруч 

забезпечувати свої потреби в енергоресурсах, 

використовувати місцеві види палива, ставати 

енергонезалежними та бути активними учасниками 

власного енергетичного ринку 

Очікувані результати: -виробництво електроенергії  

-забезпечення себе електроенергією 

-надання послуг, пов’язаних із енергоефективністю 

-виробництво тепла 

Ключові заходи проекту: Організаційна робота по створенню енергетичного 

кооперативу 

Період здійснення:  2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

- - - - - - - 
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Джерела фінансування: Місцевий бюджет, державний бюджет, гранти, донори 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Тетіївська міська ОТГ, АЕМУ, бізнес партнери, населення 

ОТГ 

Інше: 

 

 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

2.5.1.Створення муніципальної варти в ОТГ 

Назва проекту: 105. Створеня  КП « Муніципальна варта» 

Цілі проекту: Забезпечення на території громади законності та  

правопорядку 

Територія впливу проекту: Тетіївська ОТГ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

20 тис осіб 

Стислий опис проекту:  З метою забезпечення на території  Тетіївської ОТГ 

законності, правопорядку, охорони прав, свобод і 

законних інтересів територіальної громади, здійснення 

постійного контролю за станом благоустрою, 

недопущення незаконної (стихійної) торгівлі, 

самовільного будівництва, вирішення інших питань, 

розробляється проект створення  КП « Муніципальна 

варта» 

Очікувані результати: Розвантаження патрульної поліції в частині притягнення 

до відповідальності за адміністративні порушення, 

наведення буквального порядку на вулицях.  

Ключові заходи проекту: Затвердження рішенням сесії створення КП 

«Муніципальна варта» . 

Затвердження статуту. 

 Призначення керівних осіб. 

Період здійснення:  2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

- 500 500 - - - - 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет,обласний бюджет, державний бюджет, 

донори. 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

 

Інше: 

 

 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

2.5.2.Встановлення світлофорів та мережі відео 

спостереження з системою аналітики в місцях 

масового перебування людей та перетину 

транспортних потоків. 

Назва проекту: 106.Встановлення камер відео спостереження по місту 

та системи для розумної аналітики для відео 

спостереження. 

Цілі проекту: Підвищення безпеки в місті.  Оперативне встановлення та 

реагування на порушення правил громадського порядку, 
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запобігання крадіжкам та іншим правопорушенням 

Територія впливу проекту: м. Тетіїв 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Жителі громади. 

Стислий опис проекту: 1.Можливість безупинного моніторингу ситуації в режимі 

реального часу. 

 2.Суттєве зменшення кількості правопорушень  

3.Супутній активізації роботи поліції, ремонт 

інфраструктури транспортних шляхів.  

4.Зменшення розміру збитків,що нанесені комунальному 

та приватному майну  

5.Ріст рівня розкриття скоєних злочинів 

6.Створення більш безпечного органічного середовища 

для життя.  

7.Отримання навиків скоординованої взаємодії всіх 

учасників та служб, відповідальних за безпеку міста. Слід 

очікувати,що проект позитивно вплине на 

енергоефективність. Контроль за збереженням майна 

посилить економію бюджетних коштів,оскільки втрачене 

або понівечене майно не слід буде поновлювати. 

Очікувані результати: 1.Облаштування системою відео спостереження об’єктів 

активного громадського руху. Збільшення кількості 

камер. Використання камер - моніторинг пожежної та 

техногенної безпеки,попередження злочинів. Камери 

матимуть здатність автоматично фіксувати номерні знаки 

транспортних засобів та будуть обладнані системою 

розпізнавання обличчя. 2.Поява комплексної системи 

безпеки нового покоління з використанням технологій 

інтелектуального аналізу  

3.Поява системи швидкого реагування на скоєний злочин 

та розуміння невідворотності покарання  

5.Своєчасне автоматичне оповіщення про тривожні, 

загрозливі та надзвичайні події. 

Ключові заходи проекту: 2.Придбання відеокамер «День-ніч» з автоматичною 

фіксацією номерних знаків транспортних засобів. 

 3.Придбання накопичувача інформації та комплексної 

системи безпеки нового покоління з використанням 

технологій інтелектуального аналізу. 

 

Період здійснення:  2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

- 200 1млн - - - - 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, донори. 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

 

Інше: 

 

 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

2.5.2. Встановлення світлофорів та мережі 

відеоспостереження з системою аналітики в місцях 

масового перебування людей та перетину 
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транспортних потоків, 

Назва проекту: 107. Встановлення 3-х світлофорів. 1-а, 3-я, 4-а, школи 

Цілі проекту: підвищення безпеки дорожнього руху на пішохідних 

переходах біля 1, 3, 4 школи 

- підвищення безпеку пішоходів під час перетину дороги 

Територія впливу проекту: м. Тетіїв 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

14000 

Стислий опис проекту: В м. Тетіїв  біля 1, 3, 4 школи є пішохідні переходи. 

На даних переходах неодноразово виникали 

аварійні ситуації через порушення правил дорожнього 

руху як водіїв так і пішоходів. Тому на даних ділянках 

дороги виникла ідея встановити світлофори для 

забезпечення перш за все безпечного переходу дороги 

школярами. 

Очікувані результати: -Встановлено світлофори на переходах 

- Покращено безпеку дорожнього руху для водіїв і 

пішоходів  

Ключові заходи проекту: - Придбано світлофори та супутнє обладнання. 

- Облаштування пішохідного переходу. 

- Встановлення необхідних дорожніх знаків 

- Встановлення світлофорів 

Період здійснення:  2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

- - 300 - - - 300 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Виконавчий комітет Тетіївської міської ради, Комунальні 

підприємства громади 

Інше: 

 

 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

2.5.3 Забезпечення функціонування притулку для 

бездомних тварин та зимування тварин. 

Назва проекту: 108. Встановлення будиночків для зимування тварин. 

Цілі проекту: 
Допомога перезимувати звірам та птахам на яких 

полюють і не тільки.  

Територія впливу проекту: Тетіївська ОТГ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 
  

Стислий опис проекту: 

Тварини проводять зиму по різному. Багатьом із них 

доводиться переживати численні незручності. Життя 

тварин стане легшим, якщо люди допоможуть їм. Іноді 

людина може навіть врятувати їм життя. З метою 

забезпечити належні умови для зимівлі тварин проектом 

передбачено встановлення будиночків для зимівлі 

дрібних тварин. 

Очікувані результати: Збереження популяції дрібних тварин. 

Ключові заходи проекту:   

Період здійснення:  2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 
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тис. грн. 
 

50 
    

50 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, донори 

Ключові потенційні 

учасники проекту: 
Міська рада,комунальні господарства,меценати. 

Інше: 

  

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

2.5.3. Забезпечення функціонування притулку для 

бездомних тварин та зимування тварин 

Назва проекту: 109.Створення притулку для тварин 

Цілі проекту: Створення умов, що сприятимуть наведенню порядку в 

питаннях поводження з тваринами, обмеження їх 

шкідливого впливу на благоустрій міста та здоров’я 

людей. Зменшення кількості безпритульних тварин у 

громаді на основі гуманного та відповідального ставлення 

до них. 

Територія впливу проекту: Тетіївська ОТГ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

22000 

Стислий опис проекту: Наш добробут багато в чому залежить від умов життя 

навколо нас, комфортності проживання людей, гуманного 

середовища для існування тварин зменшення кількості 

бездомних тварин цивілізованими методами. 

Необхідність розроблення програми викликана великою 

Кількістю безпритульних тварин на території ОТГ, що 

сприяє поширенню інфекційних та паразитарних хвороб 

серед людей, де тварини є джерелом їх збудників, 

погіршенню санітарно – епідеміологічного стану 

місцевості, якості життя людей. 

Програма спрямована на зменшення чисельності 

безпритульних тварин на території об’єднаної 

громади, забезпечення громадського контролю за 

дотриманням утримання тварин. 

Вирішенню проблеми безпритульних тварин сприятиме, 

насамперед, їх вилов та створення муніципального 

притулку. 

 

Очікувані результати: - Зменшено чисельність безпритульних тварин; 

- Підвищено рівень безпеки і комфортності середовища 

проживання людини; 
- Поліпшено епізоотичний стан і знижено витрати на 

епідеміологічні заходи й лікування населення. 

Ключові заходи проекту: -Проведення заходів по відлову тварин та повернення 

безпритульних тварин господарям. 
- Ветеринарні послуги (стерилізація, вакцинація, 

дегельмінтизація) 

- Реєстрація тварин (створення та ведення єдиного реєстру 

домашніх тварин) , видача реєстраційних посвідчень, 

жетонів. 

- Придбання продуктів харчування для безпритульних 

тварин. 

- Придбання транквілізаторів, вакцин, дезинфікуючих 
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засобів. 

- Виготовлення інформаційних буклетів, розміщення 

реклами у засобах масової інформації. 

- Проведення ремонту притулку, виготовлення вольєрів 

покращення умов перебування тварин. 

Період здійснення:  2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

- - 500 - - - 500 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, донори 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Виконавчий комітет Тетіївської міської ради, Комунальні 

підприємства громади 

Інше: 

 

 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 
2.5.4.Збереження водойм, чисте повітря 

Назва проекту: 

110. Створення комунального підприємства для 

охорони водойм, зариблення та запровадження 

абонементів для риболовлі. 

Цілі проекту: 
Ефективне використання водних ресурсів на території 

громади. 

Територія впливу проекту: 
Водойми на території громади які не перебувають в 

оренді 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 
1 тис. осіб 

Стислий опис проекту: 

Проект має на меті створити комунальне підприємство на 

яке покласти функції з охорони, утримання та 

експлуатації внутрішніх не орендованих 

водойм  Тетіївської ОТГ. 

Очікувані результати: 

Зовнішній благоустрій, охорона, утримання та 

експлуатація внутрішніх водойм і земель водного фонду, 

Покращення їх рекреаційної спроможності та 

екологічного стану. 

Впровадження системи заходів, спрямованих на 

запобігання, обмеження і ліквідацію наслідків 

забруднення, засмічення і виснаження внутрішніх водойм 

Тетіївської ОТГ 

  

Ключові заходи проекту: 

Створення комунального підприємства. 

Інвентаризація наявних не орендованих водойм 

Написання програми зариблення. 

Запровадження абонементів на риболовлю. 

Період здійснення:  2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

       
Джерела фінансування: Місцевий бюджет, обласний бюджет, донори 

Ключові потенційні 

учасники проекту: 

Виконавчий комітет Тетіївської міської ради, Комунальні 

підприємства громади 

Інше: 
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Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

2.5.4.Збереження водойм. Чисте повітря. 

Назва проекту: 111.Розчистка водойм Тетіївщини 

Цілі проекту: Утримувати в належному стані водойми, береги біля них, 

зменшити негативний вплив від забруднення водойм на 

екологічне середовище, збереження та розвиток 

природного фонду 

Територія впливу проекту: Тетіївська ОТГ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

10 тис. осіб 

Стислий опис проекту: Реалізація проекту дасть можливість привести у належний 

вигляд русла річок та ставків, укріпити берегові смуги, 

провести намив піску, облаштувати береги для кування та 

відпочинку, зберегти природні русла водойм та запобігти 

підтопленню 

Очікувані результати: Поглиблені та розчищені русла водойм; - укріплені 

береги; - відремонтовані дамби; - створені умови для 

купання та відпочинку на берегах водойм; - збережено 

природній та екологічний стан території 

Ключові заходи проекту: - Підготовка проектно-кошторисної документації; 

 - Проведення процедур закупівлі товарів та послуг; - 

укладання договорів із виконавцями робіт та послуг; 

 - проведення розчистки русла річки Роська;  

- розчистка та поглиблення русла  ставків;  

- намив піску, облаштування зон відпочинку; 

 - завершення робіт, проведення інформаційних заходів 

Період здійснення:  2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

- - - - - - - 

Джерела фінансування: Обласний бюджет, державний бюджет. 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Міська  рада, департамент регіонального розвитку та 

житловокомунального господарства Київської 

облдержадміністрації, підрядні організації, представники 

бізнесу, громадяни 

Інше: 

 

 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

2.5.5. Створення частини добровільної пожежної 

охорони 

Назва проекту: 112. Створення частини добровільної пожежної охорони 

Цілі проекту: Добровільна пожежна охорона створюється з метою 

проведення заходів із запобігання виникненню пожеж та 

організації їх гасіння. 

Територія впливу проекту: Тетіївська ОТГ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Населення ОТГ 

Стислий опис проекту: Основними завданнями пожежно-рятувальних підрозділів 

добровільної пожежної охорони є забезпечення пожежної 
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безпеки, запобігання виникненню пожеж та нещасних 

випадків на них, гасіння пожеж, рятування людей, а також 

надання допомоги у ліквідації наслідків інших 

надзвичайних ситуацій. 

Очікувані результати: -Підвищений рівень безпеки в Тетіївській ОТГ 

-Проведення заходів із запобігання виникненню пожеж 

-Інформування територіального органу ДСНС про факти 

виникнення пожеж і порушення вимог щодо пожежної 

безпеки 

-Проведення серед працівників підприємств, установ, 

організацій та громадян роботу з дотримання правил 

пожежної безпеки 

Ключові заходи проекту: -Утворення пожежно-рятувальних підрозділів 

-Забезпечення діяльності пожежно-рятувальних 

підрозділів добровільної пожежної охорони 

Період здійснення:  2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

- - - - - - - 

Джерела фінансування: Обласний бюджет, державний бюджет. 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Міська  рада, громадяни 

Інше: 

 

 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

3.1.1. Відкриття ЦНАПу. 
 

 

Назва проекту: 113 .Відкриття центру надання адміністративних 

послуг  

Цілі проекту: 1. Створити ефективну та прозору систему надання 

адміністративних послуг населенню через ЦНАП в 

форматі «Єдиного вікна». 

2. забезпечити доступність ЦНАП для людей з 

інвалідністю. 

3.  

Територія впливу проекту: Тетіївська ОТГ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

25000 

Стислий опис проекту: Встановлення та технічна підтримка програмного 

комплексу  

для запровадження автоматизованого обміну даними між 

міським центром надання адміністративних послуг, 

віддаленими місцями адміністраторів і суб’єктами 

надання адміністративних послуг (дозвільними органами) 

надасть можливість прискорити розгляд документів 

поданих суб’єктами звернень для отримання 

адміністративних послуг 

Очікувані результати: Впорядкування та реформування системи надання 

адміністративних послуг. 

 Підвищення якості, швидкості та прозорості надання 
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Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

3.1.2. Створення віддалених офісів ЦНАПу в кожному 

старостинському окрузі громади 

Назва проекту: 114 . Облаштування віддалених робочих місць 

адміністратора в приміщеннях старостатів. 

Цілі проекту: Підвищення рівня життя сільського населення громади 

Територія впливу проекту: Старостинські округи Тетіївської ОТГ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 

Стислий опис проекту:  

Проект скеровано на вирішення проблеми доступності 

сільського населення до необхідних адміністративних 

послуг шляхом створення 

віддаленого робочого місця адміністратора в населеному 

пункті, який проводитиме 

прийом громадян. 

Очікувані результати: Облаштовано віддалене робоче місце адміністратора в 

приміщенні старостатів 

Забезпечено прийом сільського населення 

Ключові заходи проекту: Проведення ремонтних робіт в кімнаті, де проходитиме 

прийом громадян; 

Розроблення документів, які регулюватимуть роботу 

адміністратора; 

Обладнання комунікацій та робочого місця 

адміністратора 

адміністративних послуг.  

Створення регіональної системи документообігу 

Ключові заходи проекту: Виділення приміщення 

За підтримки програми «U-LEAD з Європою» 

1. Проведення реконструкції приміщень (зміна 

планування, ремонтні роботи),  

2. Закупка меблі та обладнання.  

3. Встановлення та технічна підтримка програмного 

комплексу  

4. Розроблення документації для ЦНАПу, обрати 

модель та визначити спектр послуг, які будуть 

надаватися. 

5. Навчити персонал ЦНАПу. 

 

Період здійснення:  2018 – 2019 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019     Разом 

- 1,5мл

н 
   - 1500 

Джерела фінансування: В рамках пілотного проекту Програма «U-LEAD з 

Європою» 

 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Виконавчий комітет міської ради,  

Інше: 
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Період здійснення:  2018 – 2019 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

- 500 - - - - 500 

Джерела фінансування: Кошти Тетіївської міської ради, грантові кошти. 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Міська рада, 

Підрядні організації 

Інше: 

 

 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

3.1.3.Створення міського кол- центру та картки 

жителя ОТГ 

Назва проекту: 115. Створення міського кол - центру 

Цілі проекту:  Забезпечення миттєвого реагування на звернення членів 

територіальної громади, сприяння та співпраці з 

підприємствами і установами громади. 

Територія впливу проекту: Тетіївська ОТГ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Жителі громади ( 22 тис. осіб) 

Стислий опис проекту: Call-центр – це єдиний диспетчерський центр  який 

забезпечує оперативне реагування на звернення членів 

територіальної громади, сприяє співпраці підприємств, 

установ міста незалежно від їх форм власності у 

попередженні і ліквідації аварійних та надзвичайних 

ситуацій, здійснює контроль за своєчасним виконанням 

порушених у зверненнях питань з метою надання 

населенню якісних послуг у всіх сферах життєдіяльності 

міста. 

Очікувані результати: Забезпечення цілодобового прийому звернень громадян 

в  телефонному режимі щодо надання консультацій, 

реєстрації заявок на виконання робіт, скарг та 

повідомлень про аварійні ситуації, передачу їх на 

виконання підприємствам-виконавцям для подальшої 

обробки та здійснення зворотнього дзвінку, надсилання 

інформації щодо стану виконання та терміну виконання 

звернень через мережу Інтернет з метою контролю якості 

надання послуги; 

Надання мешканцям інформацію щодо будь-яких питань 

із забезпечення життєдіяльності міста, благоустрою, 

транспортної комунікації, попередження надзвичайних 

ситуацій, послуг житлово-комунального характеру, доріг 

та вулиць, зелених зон та насаджень, освітлення вулиць та 

доріг громади у телефонному режимі та шляхом 

розміщення інформації на сайті міського контакт-центру. 

 

Ключові заходи проекту:  Виділити приміщення з необхідними засобами зв’язку,  

Придбати  для call-центру програмне забезпечення та 

обладнання. 

Створити робочу групу, яка розроблятиме структуру 

центру, напрацьовуватиме механізм його співпраці з 

диспетчерськими службами таких приватних підприємств 
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, а також службами НС, швидкої медичної допомоги 

тощо. 

Період здійснення:  2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

- 50 - - - - 50 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Міська рада, Робоча група по розробці проекту 

Інше: 

 

 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

3.1.3.Створення міського кол-центру та картки жителя 

Назва проекту: 116. Створення картки жителя 

Цілі проекту: Картка дасть змогу поєднати усі доступні в громаді 

електронні сервіси. 

Територія впливу проекту: Тетіївська ОТГ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Жителі громади 

Стислий опис проекту: Боротьба з чергами та бюрократією у офіційних 

державних установах; 

– відкриття та ведення соціальних рахунків, контроль за 

дотаціями; 

– запровадження дисконтних програм у межах 

муніципальних ініціатив. 

 

Очікувані результати: Буде створена єдина база  пільгових категорій населення, 

що допоможе в майбутньому швидше реагувати на їхні 

потреби та впроваджувати нові сервіси. 

Для проекту буде створене потужне серверне 

забезпечення, що надалі дозволить його використовувати 

для запуску системи відеонагляду, для впровадження 

електронного документообігу в будь-яких комунальних 

установах. 

 

Ключові заходи проекту: Для реалізації проекту потрібно мати реєстр жителів 

міста, 

програмне забезпечення, що все це обслужить, поєднає 

усі наявні електронні запити користувача, 

ідентификацію в цій програмі жителя міста. 

 

Період здійснення:  2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

- 100 - - - - 100 

Джерела фінансування: Інвестор, донори. 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Жителі громади 

Інше: 
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Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

3.2.1.Запровадження  ефективного електронного 

урядування в ОТГ та реєстрів 

Назва проекту: 117. Запровадження електронного документообігу із 

державними установами. 

Цілі проекту: Автоматизація процесів створення, відправлення, 

передавання, одержання, оброблення, використання, 

зберігання, знищення електронних документів. 

Територія впливу проекту: Органи місцевої влади 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

100 осіб 

Стислий опис проекту: Система електронної взаємодії органів виконавчої влади 

версія  призначена для автоматизації процесів створення, 

відправлення, передавання, одержання, оброблення, 

використання, зберігання, знищення електронних 

документів та копій паперових документів в 

електронному вигляді з використанням електронного 

цифрового підпису які не містять інформацію з 

обмеженим доступом, та контролю за виконанням актів, 

протокольних рішень. 

Очікувані результати: Створено єдиний інформаційний простір для реєстрації, 

приймання, аналізу та зберігання організаційно-

розпорядчих документів органів виконавчої влади в 

електронному вигляді з застосуванням ЕЦП; 

підвищено ефективність та оперативність прийняття 

управлінських рішень; 

Посилено контроль за обробкою, виконанням і 

зберіганням організаційно-розпорядчих документів 

органів виконавчої влади в електронному вигляді; 

скорочено витрати місцевого бюджету за рахунок 

переходу на безпаперовий обмін документами між 

органами виконавчої влади; 

Створено передумови для переходу на електронний 

міжвідомчий документообіг з використанням виключно 

електронного документу. 

 

Ключові заходи проекту: Придбати і встановити необхідне обладнання та 

програмне забезпечення 

Запровадження системи електронної взаємодії органів 

виконавчої влади 

Період здійснення:  2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

- 50 - - - - - 

Джерела фінансування: Донори  

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Міська рада, донори 

Інше: 

 

 

 

Завдання Стратегії, якому 3.2.1. Запровадження  ефективного електронного 
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відповідає проект: урядування в ОТГ та реєстрів  

 

Назва проекту: 118. Створення реєстру захоронень та карт кладовищ, 

доріг, освітлення, об’єктів комунальної власності, 

жителів громади, пільговиків, громадян, які 

потребують допомоги 

Цілі проекту: Створення бази даних та постійне оновлення даних 

Територія впливу проекту: Тетіївська ОТГ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Жителі ОТГ 

Стислий опис проекту:  Створення реєстру захоронень та карт кладовищ, доріг, 

освітлення, об’єктів комунальної власності з метою 

покращення реагування на аварійні ситуації  та 

покращення надання послуг населенню. 

Очікувані результати: -Створення реєстру захоронень та карт кладовищ 

- Створення реєстру доріг, освітлення, об’єктів 

комунальної власності 

- Створення реєстру жителів громади, пільговиків, 

громадян, які потребують допомоги 

Ключові заходи проекту: -Збір інформації від структурних підрозділів Виконавчого 

комітету та Комунальних підприємств Тетіївської міської 

ради. 

-Створення бази даних  захоронень та карт кладовищ, 

доріг, освітлення, об’єктів комунальної власності, жителів 

громади, пільговиків, громадян, які потребують допомоги 

Період здійснення:  2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

- - - - - - - 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Виконавчий комітет, Комунальні підприємства 

Інше: 

 

 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

3.2.1.Запровадження ефективного електронного 

урядування в ОТГ та реєстрів. 

Назва проекту: 119. Проведення інтернету  в заклади освіти, культури, 

медицини, інші об’єкти комунальної власності 

Цілі проекту: Підвищення якості навчального процесу у ЗНЗ і ДНЗ за 

рахунок використання онлайн ресурсів,                           

підвищення якості медичного обслуговування та ін. 

об’єктів комунальної власності 

Територія впливу проекту: Тетіївська ОТГ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

10000 

Стислий опис проекту: Брак якісного доступу до мережі Інтернет створює загрозу 

відставання від трендів інформаційного суспільства та 

впровадження інформаційно-комунікаційних технологій . 

На тлі загального зростання кількості абонентів (на 

сьогодні у Тетіївській ОТГ – близько 70% населення 
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являється інтернет-користувачами) рівень доступу 

залишається низьким (на території ОТГ - дороге 

обладнання, неякісне дротове покриття та низька якість 

повітряних каналів передачі ). Очевидно, що цей показник 

суттєво погіршується із віддаленістю від центра громади. 

Значна кількість сіл (особливо малих) все ще не має 

доступу до мережі через вище згадані причини. На 

сьогоднішній час доступом до інтернету забезпечені 90% 

старостатів, але переважно із низькою якістю. Та сама ж 

ситуація складається і в ЗНЗ ,закладах культури та 

медицини. 

Очікувані результати:   Підвищення якості навчального процесу у ЗНЗ і ДНЗ за 

рахунок використання онлайн ресурсів для навчання;                           

Підвищення якості медичного обслуговування за рахунок 

доступності для медичних працівників інформаційних та 

навчальних ресурсів у мережі Інтернет;   

Зменшення витрат часу медичних та педагогічних 

працівників на рутинну «паперову» роботу через 

запровадження електронних форматів обробки даних;  

 Підвищення доступності для мешканців 

адміністративних послуг, які надаються онлайн (у т.ч. з 

використанням мобільного офісу надання адмін та соц 

послуг);   

  Покращення доступу до інноваційних Інтернет-ресурсів 

для місцевого бізнесу та громадських активістів, 

передусім молодих;  

  Формування єдиного інформаційного простору громади,  

Зростання кількості проектів, поданих на Бюджет участі 

та запровадження електронного голосування;  

Впорядкування інформаційних відносин у стосунках 

органів державної влади при організації інформаційної 

взаємодії різних відомств;  

Економія бюджетних коштів за рахунок скорочення 

витрат на послуги Інтернет;  

Ключові заходи проекту: Дослідження якості сигналу операторів  

Закупівля та монтаж обладнання.  

Введення в експлуатацію телекомунікаційних вузлів із 

підтримкою GSM, 3G, 4G, LTE, LTE TDD 

800/900/1800/2100/2600 

 Проведення виїзних консультацій. 

Період здійснення:  2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

- 100 - - - - 100 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Міська рада, інтернет провайдери. 

Інше: 

 

 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

3.2.1. Запровадження  ефективного електронного 

урядування в ОТГ та реєстрів 
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Назва проекту: 120. Повна комп’ютеризація об’єктів комунальної 

власності 

Цілі проекту: Автоматизація робочих процесів 

Територія впливу проекту: Тетіївська ОТГ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

500 

Стислий опис проекту: Забезпечення комп’ютерної техніки та програмних 

продуктів, що дасть змогу якісно і ефективно проводити 

обслуговування населення  і моніторинг діяльності 

об’єктів комунальної власності 

Очікувані результати: Якісне забезпечення комп’ютерної техніки та об’єктів 

комунальної власності, зменшення часу на виконання 

операційних завдань. 

Ключові заходи проекту: -Закупівля комп’ютерної техніки 

-організація процесу переходу на комп’ютеризацїю 

об’єктів 

Період здійснення:  2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

- 300 300 - - - 600 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, Обласний бюджет, Державний 

бюджет, донори 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Тетіївський міський виконавчий комітет, Комунальні 

підприємства 

Інше: 

 

 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

3.2.2.Участь громади у прийнятті рішень владою 

Назва проекту: 121. Громадський бюджет 

Цілі проекту: Підвищення рівня відкритості місцевої влади, 

впровадження інноваційних механізмів залучення 

громадськості до розподілу частини коштів  місцевого 

бюджету.  

Територія впливу проекту: Тетіївська ОТГ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

22тис. осіб 

Стислий опис проекту: Громадський бюджет (бюджет участі) – це частина 

бюджету Тетіївської ОТГ, з якої здійснюється 

фінансування. визначених безпосередньо членами 

територіальної громади заходів, виконання робіт та 

надання послуг, відповідно до оформлених проектних 

пропозицій, які стали переможцями конкурсу 

Очікувані результати: Цей демократичний процес, надасть можливість кожному 

жителю громади брати участь в розподілі коштів 

місцевого бюджету через створення проектів для 

покращення громади та/або голосування за них. 

Мешканці громади самостійно пропонують та обирають 

на що саме витратити частину коштів місцевого бюджету. 

Збільшить  кількість активних громадських організацій, 

активних представників громади. Підвищить якість 
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проектів поданих до Стратегії 

Ключові заходи проекту: -Розробка та затвердження Положення про Громадський 

бюджет  

- Розміщення на сайті громади в розділі «Громадський 

проект»  

- Виділення коштів на фінансування Громадського 

бюджету  

-Організація навчання з написання проектів Громадського 

бюджету для жителів громади  

-Популяризація Громадського бюджету серед населення: 

інформація на сайті міської ради, соц. мережах, друк 

плакатів А4,флаєрів 

Період здійснення:  2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

- 2,100 2,100 - - - - 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Тетіївська ОТГ 

Інше: 

 

 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

3.2.2.Створення громадської ради 

Назва проекту: 122. Створення громадської ради 

Цілі проекту: Здійснення громадського контролю за діяльністю органу 

виконавчої влади; 

Територія впливу проекту: Тетіївська ОТГ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Жителі громади 

Стислий опис проекту:  Громадська рада– орган, який створюється при органі 

місцевого врядування , який складається з громадян, які 

представляють громаду на добровольчих засадах. 

Основними Завданнями громадської ради є: 

- сприяння реалізації громадянами конституційного права 

на участь в управлінні державними справами; 

- здійснення громадського контролю за діяльністю міської 

ради; 

- сприяння врахуванню міською радою громадської думки 

під час формування та реалізації державної політики. 

 

Очікувані результати: Систематичний характер функціонування громадської 

ради. 

Ефективний громадський контролю за діяльністю органів 

місцевого самоврядування; 

Врахування пропозицій громадської ради , оскільки вона 

носить рекомендаційний характер для органів влади; 

 

Ключові заходи проекту:  Створити  ініціативну групу з підготовки установчих 

зборів за участю інститутів громадянського 

суспільства.  Затвердити склад громадської ради. Обирати 
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її керівні органи (голова, заступник (заступники) голови 

та секретар ради), а також прийняти  Положення про 

громадську раду, визначити її структуру (зі утворенням 

постійних комісій та інших робочих органів ради) та 

ухвалити план (основні напрямки) діяльності. 

 

Період здійснення:  2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

- 0 - - - - - 

Джерела фінансування:  

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Тетіївська ОТГ 

Інше: 

 

 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

3.2.3.Інформування громади 

Назва проекту: 123.Випуск газети «Вісник Тетіївської ОТГ» 

Цілі проекту: Розширення доступу  до якісних інформаційних  

матеріалів. 

 

Територія впливу проекту: Тетіївська ОТГ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Населення ОТГ 

Стислий опис проекту: Коли живеш в селі і не маєш належного доспу до мережі 

інтенрет, єдиним способом хоч щось дізнатися є радіо 

ОБС (Одна Баба Сказала). І, як правило, інформація вже 

перекручена та містить багато фантазії людей-оповідачів. 

Саме тому виникла ідея створити газету «Вісник 

Тетіївської ОТГ» для висвітлення життя громади ,підняття 

соціально гострих проблем та варіантів їх вирішення, 

сприяти мотивації жителів до комунікації та висвітлення 

діяльності органів місцевої влади. 

Очікувані результати: Донесення до жителів, в основному сільського населення   

великого потоку інформації задля швидкого вирішення 

організаційних, інформаційних питань. Спільний 

інформаційний простір в громаді, налагодження 

регулярних комунікацій. Колективна спільна творча 

справа. 3. Своя команда «технарів» та журналістів. 

Підвищення рівня поінформованості людей у різних 

сферах життєдіяльності. Висвітлення подій, що 

відбуваються в громаді, загалом у суспільстві. Своєчасне 

повідомлення про надзвичайні ситуації, у тому числі 

техногенного та природного характеру 

Ключові заходи проекту: Визначення джерел фінансування (написання та подання 

проектів на грантові програми, пошук спонсорів, 

виділення коштів з місцевого бюджету та ін.). Залучити 

регіональних журналістів для проведення ряду 

тренінгів  та навчання журналістським основам. 

Зацікавлення місцевих жителів до наповнення газети. 
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Створити команду кореспондентів з повідомлення 

"гарячих новин". 

Налагодити щомісячне друковане видання, розробивши 

сучасний дизайн. 

 

Період здійснення:  2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

- 120 150 - - - - 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Тетіївська ОТГ, журналісти, кореспонденти, учасники 

ЗМІ 

Інше: 

 

 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

4.1.1. Обстеження об’єктів туристичної 

інфраструктури, створення бази об’єктів, сприяння 

проведенню ремонтних та реставраційних робіт 

пам’яток місцевого значення та об’єктів історико – 

культурної спадщини громади, створення 

туристичних маршрутів, виготовлення та 

встановлення туристичних вказівників 

Назва проекту: 124. Розробка  стратегії розвитку туризму Тетіївської 

ОТГ. 

Цілі проекту: Популяризація громади 

Територія впливу проекту: Тетіївська ОТГ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Жителі громади, туристи. 

Стислий опис проекту: Тетіївська ОТГ має значний туристичний потенціал, проте 

на території громади майже повністю відсутня туристична 

інфраструктура (недостатня кількість готелів, закладів 

громадського харчування, облаштованих місць для 

відпочинку, поганий стан доріг тощо), що робить її 

малопривабливою для туристів. Внаслідок цього громада 

втрачає потенційне джерело доходів до власного 

бюджету, а також додаткову можливість для розвитку 

місцевого бізнесу та створення робочих місць. Розробка 

Стратегії розвитку туризму сприятиме популяризації 

(покращенню іміджу) громади і, як наслідок – 

покращенню її інвестиційної привабливості. 

Очікувані результати: У результаті реалізації стратегії буде створено туристичну 

інфраструктуру, що збільшить потік туристів до громади 

та забезпечить додаткові надходження до бюджету та 

створення нових робочих місць. Також розвиток туризму 

сприятиме популяризації (покращенню іміджу) громади і, 

як наслідок – покращенню її інвестиційної привабливості. 

Ключові заходи проекту: Пошук та обстеження визначних місць, локацій традицій 

ремесел  інших традиційних ремесел громади;  

 Визначення та затвердження схем туристичних 

маршрутів Будівництво готельного комплексу для 

туристів. Облаштування приватних агросадиб для 
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розміщення туристів Спорудження дерев’яних альтанок 

поблизу водойм та місць збору грибів, ягід  

Облаштування сувенірних крамничок  

Проведення навчань із персоналом, що обслуговуватиме 

туристів  

Проведення рекламної кампанії щодо популяризації 

туристичного маршруту, передусім у соціальних мережах. 

Підготовка промоційних матеріалів  

Участь в обласних та національних виставках/фестивалях 

на тему внутрішнього туризму.  

Заключення угод про співпрацю з туристичними 

агенціями Забезпечення прийому та супроводу туристів 

Період здійснення:  2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

- - - - - - - 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Структурні підрозділи Тетіївської міської ради 

Інше: 

 

 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

4.1.1. Розробка бренду Тетіївської ОТГ 

Назва проекту: 125. Розробка бренду Тетіївської ОТГ 

Цілі проекту: Забезпечення промоції та впізнаваності громади та її 

туристичного ресурсу для залучення та збільшення 

туристичних потоків задля економічного розвитку 

громади 

Територія впливу проекту: Територія об’єднаної територіальної громади та прилеглі 

території 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

25000 

Стислий опис проекту: Реалізація цього проекту дасть можливість повніше 

використати туристичний потенціал громади, бо без 

належної промоції це зробити неможливо. Завдяки 

реалізації цього проекту відкривається можливість 

відвідування туристами підготовлених об’єктів та 

розвиткові супутніх бізнесів, що в кінцевому 

результати позитивно відобразиться на кількості і якості 

робочих місць у громаді та надходженнях до місцевого 

бюджету 

Очікувані результати: - Розроблено туристичний бренд громади. 

- Сформульовано пізнавальний туристичний імідж 

громади. 

- Проведено іміджеві заходи, спрямовані на промоцію 

громади. 

- Збільшено туристичний потік. 

Ключові заходи проекту: - Організація та створення туристичного бренду. 

- Проведення презентації продукту. 

- Випуск іміджевої продукції та розповсюдження її за 
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межами громади. 

- Розміщення інформації у всіх доступних ЗМІ та на 

інтернет-ресурсах. 

Період здійснення:  2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

- 10 - - - - 10 

Джерела фінансування: Бюджет громади, обласний бюджет, інші джерела, не 

заборонені законом 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Міська рада, громадські організації, мешканці громади 

Інше: 

 

 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

4.1.1.Обстеження об’єктів туристичної 

інфраструктури, створення бази об’єктів, сприяння 

проведенню ремонтних та реставраційних робіт 

пам’яток місцевого значення та об’єктів історико – 

культурної спадщини громади, створення 

туристичних маршрутів, виготовлення та 

встановлення туристичних вказівників. 

Назва проекту: 126. Паспортеризація та інвентаризація туристичних 

пам’яток Тетіївської ОТГ 

Цілі проекту: Формування єдиного переліку усіх пам’яток Тетіївської 

громади, які мають туристичний потенціал.  

 Розробка необхідної документації для розвитку 

туристичної сфери регіону.  

Формування бази пам’яток для прокладання тематичних 

туристичних маршрутів 

Територія впливу проекту: Тетіївська ОТГ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Жителі громади 

Стислий опис проекту: Тетіївська громада характеризується численними 

пам’ятками культури, архітектури, історії, які у різному 

вигляді збереглись до сьогодні. Усі ці об’єкти 

матеріальної спадщини можуть використовуватись для 

розвитку туризму в регіоні. Але на даний момент відсутня 

детальна інформація про кожну пам’ятку, відповідно 

немає і єдиного реєстру туристичних об’єктів  громади. 

Реалізація проекту дозволить зібрати та уніфікувати усю 

доступну інформацію про туристичні пам’ятки, здійснити 

паспортизацію та інвентаризацію зазначених об’єктів. 

Сформована інформація дозволить розробляти численні 

тематичні маршрути громадою, дасть поштовх о розвитку 

Стратегічний план розвитку Тетіївської міської ОТГ. 

Очікувані результати: Здійснено паспортизацію та інвентаризацію усіх 

туристичних об’єктів громади;  

Сформовано єдину базу туристичної інформації для 

розробки тематичних екскурсійних маршрутів;  

 Сформовано умови для розвитку туризму в громаді. 

Ключові заходи проекту: Формування переліку пам’яток культури, архітектури, 
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історії у громаді;  

Дослідження зазначених об’єктів, пошук інформації в 

історичних джерелах;  

Розробка паспортів туристичних пам’яток. 

Період здійснення:  2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

- - - - - - - 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет. 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Міська рада 

Інше: 

 

 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

4.1.1.Обстеження об’єктів туристичної 

інфраструктури, створення бази об’єктів, сприяння 

проведенню ремонтних та реставраційних робіт 

пам’яток місцевого значення та об’єктів історико – 

культурної спадщини громади, створення 

туристичних маршрутів, виготовлення та 

встановлення туристичних вказівників. 

Назва проекту: 127. Маркування історичних пам’яток громади 

інформаційними табличками та вказівниками, 

виготовлення туристичної продукції 

Цілі проекту: Облаштування пам’яток громади інформаційними 

табличками; Розвиток навігації в історичному ядрі 

громади;  

Створення екскурсійного маршруту, прив’язаного до 

туристичного сайту громади  

 Наповненнягромади туристично-привабливими 

об’єктами: фотозонами, панорамними картами, макетом 

фортеці тощо 

Територія впливу проекту: Тетіївська ОТГ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Жителі громади та туристи 

Стислий опис проекту: Задля розвитку туризму у Тетіївській громаді необхідно 

не лише консервувати історичні пам’ятки, розвивати 

тематичні екскурсійні маршрути, але й облаштовувати 

чітку навігацію по історичному центру та встановлювати 

об’єкти, які привертають увагу туристів. Одним з 

найважливіших елементів маркування є інформаційні 

таблички на пам’ятках громади. Для того, щоб вони 

активно використовувались, на кожній таблиці буде 

надруковано QR-код, який веде на сторінку туристичного 

порталу міста, що присвячена відповідному історичному 

об’єкту. Вказівники по місту дозволять туристам 

самостійно планувати маршрути та дізнаватись усю 

необхідну інформацію, навіть не звертаючись до послуг 

екскурсоводів. Важливим елементом реалізацій проекту є 

уніфікованість усіх складових маркування відповідно до 

сформованого бренду громади. Усі вказівники, таблички 

будуть органічно вплетені у дизайн міського середовища 
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Очікувані результати: Встановлено 30 інформаційних табличок з QR-кодами на 

історичних пам’ятках.  

Облаштовано 10 вказівників до туристично-привабливих 

об’єктів.  

Збільшено кількість туристів, які відвідують Тетіївську 

громаду за рік та зупиняються у місцевих готелях, на 10%.  

Здійснено маркування історичного центру міста. 

Ключові заходи проекту: Формування єдиного дизайну елементів маркування.  

 Зібрання інформації для табличок.  

Отримання дозволів від відповідних органів на 

встановлення туристичних вказівників (за потреби);  

Визначення локацій для встановлення табличок та 

вказівників. Встановлення конструкцій 

Період здійснення:  2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

-  20 - - - - 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Міська рада. Консультативно-дорадча комісія при 

міському голові з питань історико-культурної спадщини 

Інше: 

 

 

 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

4.1.1.Обстеження об’єктів туристичної 

інфраструктури, створення бази об’єктів, сприяння 

проведенню ремонтних та реставраційних робіт 

пам’яток місцевого значення та об’єктів історико – 

культурної спадщини громади, створення 

туристичних маршрутів, виготовлення та 

встановлення туристичних вказівників. 

Назва проекту: 128. Реконструкція музею 

Цілі проекту: Створення належних умов для збереження унікальних 

експонатів, а також поліпшення умов для культурного та 

духовного розвитку населення 

Територія впливу проекту: Тетіївський історико – краєзнавчий музей. 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Населення громади та туристи 

Стислий опис проекту: Проектом передбачена модернізація існуючих будівель з 

покращенням функціональних характеристик та 

виконанням наступних видів будівельних робіт: 

реконструкція входів з улаштуванням навісів та пандусів 

для маломобільних груп населення; утеплення зовнішніх 

стін; реставрація карнизів з використанням сучасних 

оздоблювальних і реставраційних матеріалів; часткове 

перепланування приміщень; реконструкція системи 

вентиляції; улаштування внутрішніх мереж 

електропостачання, встановлення електрообладнання;  

реконструкція внутрішньої системи водопостачання та 

каналізації туалету; пожежна сигналізація та система 

автоматичного пожежегасіння; система охоронної та 
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тривожної сигналізації; система відеоспостереження; 

зовнішнє освітлення та зовнішні мережі 

електропостачання; комплексний благоустрій території. 

Очікувані результати: Реконструкція  музею дозволить поліпшити умови для 

культурного та духовного розвитку населення  а також 

створити належні умови для збереження унікальних 

експонатів. 

Ключові заходи проекту: Виконати роботи з реконструкції об’єкта у відповідності з 

розробленою та затвердженою проектно-кошторисною 

документацією. Придбати обладнання та матеріали по 

номенклатурі і в обсягах, які необхідні для виконання 

робіт; 

Період здійснення:  2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

- - 2млн - - - - 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, донори 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Міська рада, підрядні організації 

Інше: 

 

 

 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

4.1.1. Обстеження об’єктів туристичної 

інфраструктури, створення бази об’єктів, сприяння 

проведенню ремонтних та реставраційних робіт 

пам’яток місцевого значення та об’єктів історико – 

культурної спадщини громади, створення 

туристичних маршрутів, виготовлення та 

встановлення туристичних вказівників 

Назва проекту: 129. Відновлення польського костелу,встановлення 

пам’ятного знаку на місці польського кладовища. 

Цілі проекту:  Збереження історико-культурної спадщини,  розвиток 

туризму та формування позитивного іміджу громади. 

Територія впливу проекту: Костел святого Яна Непомуцена м. Тетіїв 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Жителі громади та представники польської діаспори. 

Стислий опис проекту: На початку 19 століття в Тетієві побудували кам'яний 

парафіяльний костел святого Яна Непомуцена. Поруч з 

костелом була зведена каплиця, яка згодом служила 

родовою усипальницею для сім'ї Свейковських.  

Каплиця – це все, що залишилося від тетіївського 

костьолу святого Яна Непомуцена, який за радянських 

часів був переобладнаний на клуб, потім на будинок 

піонерів, і врешті решт став заводським цехом заводу 

«Електронмаш». А каплиця служила в ті часи складом для 

заводу. Проект має на меті реставрувати та відновити 

костел так як з ним пов’язана історія міста. 

 

Очікувані результати: Збереження пам’ятки – архітектури. Збільшення кількості 

відвідувачів, туристів, поширення інформації про 
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культурно-мистецькі заходи, забезпечення можливостей 

їх використання в туристичних, пізнавальних та наукових 

цілях   

Екскурсійне обслуговування з метою поширення 

інформації про мистецьку та історичну спадщину. 

Популяризація об’єктів культурної  спадщини для 

відвідувачів різних  категорій. 

Ключові заходи проекту: Розроблення проектно-кошторисної документації 

Відновлення пошкоджених елементів будівлі - пам’ятки 

містобудування та архітектури: реставрація фасадів із 

заміною віконних блоків, ремонт фойє та центрального 

входу. Капітальний ремонт системи електропостачання. 

Період здійснення:  2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

- - - - 50 - - 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, донори. 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Відділ архітектури та містобудування, підрядні 

організації. 

Інше: 

 

 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

4.1.1. Обстеження об’єктів туристичної 

інфраструктури, створення бази об’єктів, сприяння 

проведенню ремонтних і реставраційних робіт 

пам’яток місцевого значення та об’єктів історико-

культурної спадщини громади, створення 

туристичних маршрутів, виготовлення та 

встановлення туристичних вказівників 

Назва проекту: 130. Встановлення меморіалу пам’яті жертв погрому 

та холокосту на єврейському кладовищі  в місті Тетієві 

Цілі проекту: Збереження історико-культурної спадщини,  розвиток 

туризму та формування позитивного іміджу громади. 

Територія впливу проекту: м.Тетіїв 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

10000 

Стислий опис проекту: Єврейське поховання було створено на схилах яру, на 

околиці м. Тетієва (навпроти теперішнього міського 

цвинтаря) в XVIII столітті. Призьмоподібні гранітні 

нагробні плити на ньому існують і досі. В початковий 

період поселення євреїв навколо Острозького замку в 

XVII столітті, коли утворювався центр міста, єврейське 

поховання було на схилі до протоки Дубравки. 

Очікувані результати: Збереження та розвиток історії міста. Збільшення 

кількості відвідувачів, туристів. Популяризація об’єктів 

культурної  спадщини міста. 

Ключові заходи проекту: -Облаштування території єврейського кладовища 

- Встановлення меморіалу пам’яті жертв погрому та 

холокосту  

Період здійснення:  2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 
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тис. грн. - - 200 - - - 200 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, донори 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Відділ архітектури та містобудування, підрядні 

організації. 

Інше: 

 

 

 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

4.1.1. Обстеження об’єктів туристичної 

інфраструктури, створення бази об’єктів, сприяння 

проведенню ремонтних та реставраційних робіт 

пам’яток місцевого значення та об’єктів історико – 

культурної спадщини громади, створення 

туристичних маршрутів, виготовлення та 

встановлення туристичних вказівників 

Назва проекту: 131. Проект реновації центральної частини міста. 

Туристичний проект « Старе місто» 

Цілі проекту: Підвищення привабливості міста 

Територія впливу проекту: м. Тетіїв, центральна частина 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Населення громади та гості міста 

Стислий опис проекту: Створення унікального дизайну, бренду міста Тетієва та 

системи візуальної ідентифікації міста, шляхом реалізації 

проекту « Старе місто». Проект передбачає штучне 

зістарювання міста. Прокладення бруківки, облаштування 

мережі освітлення ліхтарями, автентичні торгові  точки, 

реновації центральних будівель під задум проекту тощо. 

Це сприятиме підвищенню привабливості бізнес 

середовища, реалізації міжнародних проектів, залученню 

інвестицій, встановленню партнерських відносин з 

українськими та європейськими містами, збільшенню 

кількості гостей міста, посилення самоідентифікації 

мешканців. 

Очікувані результати: Оновлення  іміджу міста, яке має стати впізнаваним в 

Україні та за її межами.  

Залучення інвестицій, позиціонування міста, як надійного 

й цікавого партнера, створення нових виробництв, 

робочих місць, напрямків бізнесу, нових напрямків 

місцевої економіки. Утримання молоді на території міста, 

зменшення відтоку фахівців і залучення нових, 

використання інтелектуального потенціалу 

мешканців.озроблений, ухвалений робочою групою з 

розробки маркетингової стратегії міста, схвалений 

громадськістю та погоджений представниками місцевої 

влади логотип і погоджений представниками місцевої 

влади  

Ключові заходи проекту: Розробка проекту « Старе місто» 

Схвалений громадськістю та погоджений представниками 

місцевої влади проект. 

Залучення підрядних організацій до виконання робіт. 
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Період здійснення:  2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

- 1млн 30млн - - - 31000 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, інвестори , донори 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Міська рада, меценати, донори, підрядні організації 

Інше: 

 

 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

4.1.1. Створення умов для стимулювання 

підприємницької активності громадян. 

Назва проекту: 132. Розробка тематичних туристичних маршрутів 

Цілі проекту: - Включення місцевих пам’яток у міські туристичні 

маршрути; 

- Формування нових тематичних екскурсійних напрямків, 

розвиток необхідних локацій; 

- Включення Тетієва до туристичних напрямків Київщини 

та України загалом, налагодження співпраці з 

туристичними операторами; 

- Маркування туристичних маршрутів за допомогою 

вказівників та на туристичному порталі міста. 

Територія впливу проекту: Тетіївська міська ОТГ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Туристи та гості міста – орієнтовно 8000 людей. А також 

краєзнавці та студенти місцевих вищих навчальних 

закладів 

– 2500 людей. 

Стислий опис проекту: Місто Тетіїв має потужний потенціал для розвитку різних 

видів  туризму. Тут є чимало пам’яток для історичного 

туризму, храмів – для паломників, природних об’єктів – 

для зеленого туризму. Але при цьому всі вони є 

невпорядкованими та не розвиненими на належному рівні. 

Проектом передбачена розробка різних тематичних 

туристичних маршрутів з розвитком об’єктів, які будуть 

включені до екскурсійних напрямків. Окремі об’єкти 

потрібно буде відновлювати, інші – створювати заново. Їх 

перелік буде позначено у вигляді інформаційних табличок 

та вказівників, а також відображено на туристичному 

порталі громади 

Очікувані результати: - Сформовано перелік туристично привабливих об’єктів 

Тетіївської міської ОТГ; 

- Розроблено  різнотематичні маршрути для поціновувачів 

за напрямками історичного, релігійного та зеленого 

туризму; 

- Розвинено інфраструктуру об’єктів, які включені до 

екскурсійних напрямків; 

Ключові заходи проекту: - Унормування всіх туристичних пам’яток та унікальних 

об’єктів громади; 

- Розробка за участі експертів туристичної галузі 

тематичних туристичних маршрутів. 

Період здійснення:  2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 
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тис. грн. 
 

0    
 

0 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Виконавчий комітет Тетіївської міської ради. 

Інше: 

 

 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

4.1.2. Розвиток зеленого туризму 

Назва проекту: 133. Започаткування зеленого туризму 

Цілі проекту: Розвитку зеленого туризму 

Підвищення рівня самозайнятості населення; 

Збільшення надходження до бюджету; 

Створення додаткових робочих місць. 

Територія впливу проекту: Територія ОТГ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

20000, суб’єкти підприємницької діяльності, інвестори, 

населення 

Стислий опис проекту: Розвитку зеленого туризму на території Тетіївської 

об’єднаної громади сприяють унікальна історико 

етнографічна спадщина місцевості, екологічна чистота, 

 наявність вільних трудових ресурсів для обслуговування 

туристів, можливість надання комплексних додаткових 

послуг з екскурсій, риболовлі, спортивної стрільби, та 

інше. 

Проект скеровано на вирішення проблеми безробіття та 

збільшення доходів населення, покращення благоустрою 

території громади. 

Очікувані результати: - Підвищено рівень самозайнятості населення; 

Збільшено надходження до бюджету; 

- Активізовано розвиток торгівлі, будівництва, сільського 

господарства; 

- Поліпшена інфраструктури громади; 

- Створено додаткові робочі місця;  

- Покращено позитивний імідж для влади та підвищено 

рівень довіри до неї у місцевого населення 

Ключові заходи проекту: - організація та проведення навчання тих категорій 

населення, які бажають бути зайнятими в сфері зеленого 

туризму; 

-  збір та систематизація інформації про туристичний 

продукт місцевості; 

- створення необхідних баз даних; 

- розробка туристичних маршрутів; 

- інформаційна підтримка зеленого туризму та надання 

доступу зацікавлених підприємців до інформаційних 

ресурсів 

Період здійснення:  2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

- - - - - - - 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, ДФРР, бізнес 

Ключові потенційні учасники Виконавчий комітет Тетіївської ОТГ, громадські 
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проекту: організації. 

Інше: 

 

 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

4.2.1. Обстеження об’єктів туристичної 

інфраструктури, створення бази об’єктів, сприяння 

проведенню ремонтних та реставраційних робіт 

пам’яток місцевого значення та об’єктів історико – 

культурної спадщини громади, створення 

туристичних маршрутів, виготовлення та 

встановлення туристичних вказівників 

Назва проекту: 134. Створення та постійне оновлення сторінки          

«Тетіїв туристичний» 

Цілі проекту: Налагодження каналів комунікації між громадою  та 

туристами 

Територія впливу проекту: Тетіївська ОТГ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Жителі та гості громади 

Стислий опис проекту: Розбудова туристичної інфраструктури без 

інформаційного супроводу не сприятиме монетизації 

туризму. Саме тому про туристичні об’єкти, логістику та 

події потрібно писати статті, знімати відео та фото, 

створювати тематичні сайти та сторінки в соціальних 

медіа. З цією метою планується створення та постійне 

наповнення сторінки «Тетіїв туристичний» , що дасть 

можливість отримати вичерпну інформацію про всі 

туристичні принади громади, не виходячи із дому. 

Очікувані результати: Підвищення рівня обізнаності про туристичний потенціал 

територіальної громади; 

Ключові заходи проекту: Створення відділом електронного урядування та зв’язків з 

громадськістю Тетіївської міської ради інтернет сторінки  

« Тетіїв туристичний» Розміщення інформаційних 

матеріалів про громаду історично-пізнавального та 

інформаційно-рекламного характеру. 

Постійне її наповнення та оновлення. 

 

Період здійснення:  2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

- - - - - - - 

Джерела фінансування: Міський бюдет 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Відділ електронного урядування та зв’язків з 

громадскістю 

Інше: 

 

 

 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

3.2.3.Інформування громади 
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Назва проекту: 135. Програма» Інформаційний Тетіїв» 

Цілі проекту: Формування спільного інформаційного простору громади 

Територія впливу проекту: Тетіївська ОТГ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Жителі громади 

Стислий опис проекту: Донесення до жителів  великого потоку інформації задля 

швидкого вирішення організаційних, інформаційних 

питань залежить від рівня комунікацій всередині громади. 

Громадська телестудія вирішує такі проблеми: 

підвищення обізнаності громади в прийнятті рішень 

владою,  аналізу та оцінки подій навколишнього життя. У 

сучасному світі програма «Інформаційний Тетіїв» 

допоможе органам місцевого самоврядування підвищити 

ефективність своєї роботи та зекономити час у процесі 

висвітлення інформації на широкий загал. У результаті 

реалізації проекту вирішується також проблема 

дистанціювання жителів від щоденного життя громади та 

посилюється виховання навичок громадянської 

активності. 

Очікувані результати: Спільний інформаційний простір в громаді, налагодження 

регулярних комунікацій. Колективна спільна творча 

справа. 3. Своя команда «технарів» та журналістів. 

Підвищення рівня поінформованості людей у різних 

сферах життєдіяльності. Висвітлення подій, що 

відбуваються в громаді, загалом у суспільстві. Своєчасне 

повідомлення про надзвичайні ситуації, у тому числі 

техногенного та природного характеру 

Ключові заходи проекту: Визначення джерел фінансування (написання та подання 

проектів на грантові програми, пошук спонсорів, 

виділення коштів з місцевого бюджету та ін.). 

Виготовлення друкованих рекламних матеріалів для 

інформування жителів громади про створення програми. 

Визначення координаторів роботи. Визначення та 

виділення приміщення для телестудії . 

Закупівля і встановлення закупленого обладнання. 

Підключення обладнання до мережі інтернет.  

Період здійснення:  2018 – 2023 роки 

Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Разом 

- 300 300 - - - - 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет 

Ключові потенційні учасники 

проекту: 

Відділ електронного урядування та зв’язків з 

громадськістю Тетіївської міської ради. 

Інше: 

 

 

 

3. Джерела фінансування реалізації завдань 

        Основними джерелам фінансування заходів з реалізації Стратегії розвитку 

Тетіївської ОТГ є власні надходження до бюджету громади, а також зовнішні 

джерела (в тому числі цільові субвенції, кредити). 
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        Джерелом отримання цільової субвенції можуть бути урядові програми, що 

реалізують за посередництвом Міністерства регіонального розвитку (державна 

інфраструктурна субвенція, ДФРР) та обласні інституції, що підтримують відповідні 

сфери (обласний бюджет).  

Державний бюджет – це:  

 - кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток 

інфраструктури ОТГ;  

 - субвенція на соціально-економічний розвиток окремих територій;  

 - кошти ДФРР; 

 - інші державні субвенції на виконання інвестиційних програм. 

         Щодо першого випадку – ці кошти надаватимуться обмежений період і 

поступово зменшуватимуться. За умови підвищення інституційної можливості 

фахівців у підготовці якісних проектів громада матиме можливість збільшити кошти 

на реалізацію проектів за рахунок ДФРР, коштів ЄС (секторальна співпраця), 

міжнародної технічної допомоги. Що стосується обласного бюджету, то можливості 

громади у їх отриманні цілком реальні.  

       Слід відмітити, що збільшаться можливості участі громади у програмах, що 

продовжують діяти і фінансуються міжнародними інституціями, в тому числі – 

Радою Європи, Європейським Союзом, США, окремими країнами ЄС, Швейцарією, 

Канадою, Ізраїлем, приватними міжнародними фондами, іншими суб`єктами. У 

зв`язку з тим, що ці інституції надають перевагу співпраці з громадськими 

організаціями та об’єднаннями, місцева влада буде надавати підтримку, в тому числі 

і фінансову, тим організаціям, які будуть ініціювати та реалізувати проекти на 

території громади. 

 

V. ВПРОВАДЖЕННЯ ТА МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ 

       Ефективність впровадження Стратегії розвитку Тетіївської ОТГ значною мірою 

залежатиме від скоординованості дій, їх послідовності та рівня відповідальності 

міської ради, її виконкому, представників робочої групи та усіх небайдужих, хто 

матиме нагоду і бажання взяти участь у досягненні сформульованого бачення 

майбутнього територіальної громади. При цьому роль ініціатора, координатора 

впровадження, моніторингу та оцінки бере на себе сама громада – через виборні 

органи самоврядної влади. 

      При створені комітету який візьме на себе  функцію центру управління 

Стратегією розвитку, застосовуватиметься гендерний підхід та включатимуться 
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представники органу місцевого самоврядування, бізнесу та громадськості, молоді, 

журналістів, пенсіонерів, осіб з обмеженими можливостями – так, аби були 

відображені інтереси різних соціальних груп.  

       Комітет відповідає:  

- за забезпечення актуальності та реалістичності стратегічних і операційних цілей та 

за їх досягнення, його засідання проводяться не рідше двох разів на рік, частіше – за 

потребою; 

- за комунікаційні процеси на усіх рівнях міської ради, а також з усіма 

зацікавленими партнерами. Вся інформація, що стосується реалізації Стратегії, має 

збиратись і координуватись спільно зі структурним підрозділом виконавчого 

комітету міської ради; 

- за постійний моніторинг і адаптацію Стратегії до умов, що змінюються. 

       Моніторинг Стратегії здійснюється протягом усього періоду її впровадження. 

Моніторинг та оцінка здійснюються на основі систематичного збору інформації про 

стан реалізації запланованих завдань та цілей у ситуації що змінюється. 

       Збирання даних та систематичний їх аналіз має на меті оцінити: 

− відповідність до часу реалізації; 

− ступінь реалізації закладених у документі продуктів та, водночас, досягнутих 

таким чином результатів; 

− запровадження змін до завдань у зв`язку зі змінами соціально-економічних 

умов. 

        На основі опрацювання звітних матеріалів комітетом готується аналітичний 

документ – звіт про виконання Стратегії, який має бути обговореним та поданим на 

сесію міської ради для затвердження. 

        Комітет повинен бути уповноваженим координувати підготовку звіту щодо 

оцінки стратегії, який може вказувати на необхідність внесення змін з врахуванням 

нових обставин. 

           Основний принцип оновлення Стратегії – діяльність відповідно до процесів 

першої редакції документу, що підготовлена на основі широкої участі мешканців 

громади. Скажімо, жоден з видів діяльності, що має здійснюватися відповідно до 

зазначеної редакції, не може бути виключений з наступної. 

       Іншим важливим принципом є акцент на аналізі змін і стану реалізації Стратегії 

розвитку громади, також уміння робити висновки та вносити корективи. Це робить 

можливим впевненість у встановлених пріоритетах або в добре продуманих 

рішеннях, що спрямовані на зміни. Крім того, це тягне за собою усунення 

випадковості проектів. 



199 
 

        В роботі з підготовки Стратегії особлива увага зверталася на усвідомленні того, 

що щорічне узгодження з соціальними партнерами пріоритетів дозволяє 

представити пропозиції щодо проектів від усіх бажаючих взяти участь у реалізації 

Стратегії. Участь соціальних партнерів дозволятиме враховувати під час внесення 

змін до Стратегії волю, ідеї та інтереси груп, які є представницькими для 

територіальної спільноти. 

       Кількість показників у Стратегії оптимізована – аби не зменшувати можливості 

управління, але водночас мати можливості для об`єктивного оцінювання. Причому 

вони спираються на переважно місцеві джерела: дані досліджень, звіти виконкому, 

інформацію місцевих органів державної влади, територіальних органів центральних 

органів державної влади (насамперед, казначейської служби, податкової, Пенсійного 

фонду), звіти суб`єктів господарювання, матеріали в ЗМІ, Інтернет-ресурсах, 

зокрема – соціальних мережах. За можливості отримана інформація 

співставлятиметься з даними державної статистики. Це дає можливість порівнювати 

локальні показники громади із загальнодержавними та міжнародними. Разом із тим 

Стратегія передбачає появу власної, муніципальної статистики. 

       Важливим індикатором є врахування в процесі розробки щорічного бюджету 

проектів Стратегії, а також формування на основі Стратегії інвестиційних програм 

та проектів місцевого розвитку, зокрема – планів (програм) соціально-економічного 

розвитку та галузевих програм. Проекти, включені до Стратегії відповідно до 

визначених завдань, користуватимуться пріоритетним правом на фінансування за 

рахунок бюджетних коштів.  

       Зміни до Стратегії вноситимуться за результатами моніторингу її впровадження. 

Моніторинг здійснюватиметься публічно – щорічно його результати 

оприлюднюватимуться на громадських слуханнях мешканців громади, 

висвітлюватимуться на офіційному сайті міської ради.  

 

м. Тетіїв  

21.12.2018 року 


	Історична довідка

