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Шановна громадо ! 

 

Я переконана, що патріотизм починається 

з рідної оселі, рідної вулиці, рідного села, се-

лища чи міста, тобто, нашої з вами громади. А 

громада - це люди, які хочуть нормально жити: 

працювати та отримувати достойну зарплату, 

водити дітей до хорошого дитсадка, навчати в 

сучасній школі, отримувати якісну медичну до-

помогу, цікаво відпочивати. Чи реально це? Ре-

ально! Це наше майбутнє! Саме таким ми його 

бачимо, саме таким ми його маємо зробити. 

Щоб усі наші кроки до цієї мети були правиль-

ними та виваженими, ми розробили план ро-

звитку нашої громади – «Стратегію 2030». Цей план розвитку бере до уваги ін-

тереси кожного мешканця кожного населеного пункту, який входить до нашої 

громади.  

Козятинська міська територіальна громада 2030 – відкрита і безпечна те-

риторія дружної громади, зручна і гостинна, територія фестивалів та спортивних 

змагань, відкрита для інвесторів, потужний транзитно-логістичний хаб на 

півночі Вінниччини. 

 

 

 

 

 

 

З повагою 

Міський голова       Тетяна Єрмолаєва 
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Перелік скорочень  

 

АЗПС - амбулаторія загальної практики сімейної медицини 

АТ – акціонерне товариство 

АТО – антитерористична операція 

ДНЗ – дошкільний навчальний заклад 

ДТП – детальний план території 

ДЮСШ- дитячо-юнацька спортивна школа 

ЖКГ – житлово-комунальне господарство 

ЗДО- заклад дошкільної освіти 

ЗЗСО- загальноосвітній заклад середньої освіти 

ЗНО – зовнішнє незалежне оцінювання 

ЗНВК - загально навчальний виховний комплекс 

ЄС – Європейський Союз 

КНП- комунальне некомерційне підприємство 

КМУ- кабінет міністрів України 

КНС- каналізаційно-насосна станція 

МСБ – малий та середній бізнес 

МСП – малі та середні підприємства 

МТГ - міська територіальна громада 

ОМС – органи місцевого самоврядування 

ОСББ -  об`єднання співвласників багатоповерхового будинку 

ТГ – територіальна громада 

СОК – сільськогосподарський обслуговуючий кооператив 

ТЗ – технічне завдання  

ТПВ – тверді побутові відходи 

ТОВ – товариство з обмеженою відповідальністю 

ЦНАП – центр надання адміністративних послуг 

ЦПМСД – центр первинної медико-санітарної допомоги 
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Вступ. Тенденцією розвитку сучасної України є зростання ролі регіонів і 

окремих територіальних громад як одиниць регіонального й місцевого рівня уп-

равління держави, які здатні, з одного боку, зменшити навантаження на органи 

центральної влади, перебравши на себе частину їх повноважень, а з іншого – ма-

ксимально враховувати потреби місцевих жителів при прийнятті рішень. Цей 

процес є результатом децентралізації та демократизації. 

Для ефективної реалізації регіональної та місцевої політики необхідно уз-

годження цілей, пріоритетів, завдань і заходів центральних, регіональних і міс-

цевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування стосовно як 

розв’язання нагальних проблем розвитку, так і досягнення довгострокових стра-

тегічних цілей. Тому, розробка та реалізація Стратегії розвитку громади здійс-

нюється на основі системи взаємопов’язаних документів: Державна стратегія ре-

гіонального розвитку на 2021 - 2027 роки та План заходів з її реалізації, Страте-

гія збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 

року та План заходів з її реалізації. 

Розпорядженням міського голови від 25 січня 2021 року №25-р було за-

тверджено Положення та склад Робочої групи з питань розробки проекту Стра-

тегії розвитку Козятинської міської територіальної громади до 2030 року. Усього 

в процесі розробки Стратегії в засіданнях Робочої групи взяло участь понад 50 

активних громадян. 
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УЧАСНИКИ РОБОЧОЇ ГРУПИ З ПІДГОТОВКИ СТРАТЕГІЇ 

 

 ЄРМОЛАЄВА  - міський голова, голова робочої групи 

 Тетяна Миколаївна 

 

 ТИМОЩУК  - керуючий справами виконкому-начальник 

 Аліна Францівна   організаційного відділу, заступник голови 

робочої групи 

 

 ГОЛУБОВСЬКА  - начальник відділу економіки, регіонального 

 Зоя Євгенівна   розвитку, грантової діяльності та управління 

проектами фінансового управління міської 

ради, секретар робочої групи 

 Члени робочої групи: 

 КОРНІЙЧУК  - заступник міського голови з питань 

 Андрій Олександрович  діяльності виконавчих органів-начальник 

управління житлово-комунального 

господарства 

 

 МАРЧЕНКО  - заступник міського голови з питань 

 Костянтин Володимирович діяльності виконавчих органів-начальник 

управління соціальної політики 

 

 ХОЛКОВСЬКИЙ  - начальник фінансового управління 

Павло Анатолійович  ради 

 

 ЗАРІЧНА   - начальник управління сімейної, дитячої та 

 Лідія Михайлівна  молодіжної політики виконавчого комітету 

міської ради 
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 РИБІНСЬКА  - начальник відділу культури міської ради 

 Світлана Францівна 

 

 ЄВТУШОК   - головний лікар КП «Міська лікарня» 

 Олександр Петрович  Козятинської ради 

 

 РАДОГОЩИНА  - директор КП «Козятинський міський центр 

 Юлія Володимирівна  первинної медико-санітарної допомоги 

      Козятинської міської ради 

 КРАВЧУК   - головний лікар КП «Козятинська 

Олександр Миколайович центральна районна лікарня» Козятинської 

районної ради 

 

ШУТОВ   - голова постійної депутатської комісії 

Микола Миколайович міської ради з питань роботи житлово-кому-

нального господарства, промисловості, тран-

спорту, зв`язку, енергетики, надзвичайних 

ситуацій, охорони довкілля, підприємниць-

кої, діяльності, регіонального розвитку і ін-

вестицій та захисту прав споживачів (за зго-

дою) 

 СОФІЮК   - начальник відділу майнових ресурсів 

 Марина Вікторівна  виконавчого комітету міської ради 

 

ПОЛІЩУК   - голова постійної депутатської комісії  

Ольга Борисівна   міської ради з питань фінансів, бюджету та 

соціально-економічного розвитку(за згодою) 

 

ШУМСЬКИЙ  - голова постійної депутатської комісії 

Олександр Валерійович міської ради з питань законності,  
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правопорядку регламенту, депутатської дія-

льності, етики, топоніміки, контролю за дія-

льністю виконавчих органів влади, з гумані-

тарних питань, соціального захисту насе-

лення, молодіжної політики, спорту та меди-

чного обслуговування, повноважень з реалі-

зації державної регуляторної політики (за 

згодою) 

 

 МІКЛУХА   - голова ради Козятинської міської  

Валентина Миколаївна громадської організації «Комітет підприєм-

ців» (за згодою) 

РЕПАЛО   - голова постійної депутатської комісії  

Ірина Миколаївна міської ради з питань регулювання земель-

них відносин, будівництва, комунальної вла-

сності, приватизації (за згодою) 

 КАСАТКІНА  - начальник управління освіти та спорту 

 Олена Юріївна   міської ради 

 

 ДАВИДОВ   - начальник відділу містобудування та  

 Олександр Михайлович архітектури 

 

 КУДИМЕЦЬ  - голова ГО «Територія добра» 

 Людмила Василівна 

 

 ЛЕВИЦЬКА  - директор Кордишівської СЗШ І-ІІІ ступенів 

 Наталія Олексіївна  Козятинської міської ради 
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 ОЛЕКСЮК   - директор Флоріанівської ЗНВК І-ІІІ ступенів 

Михайло Михайлович «Школа-дитячий садок» Козятинської місь-

кої ради 

 ПЕРЕНЧУК  - директор Козятинської ДЮСШ «Колос» 

 Сергій Степанович 

 

 ЛЕВЧУК   - староста Сестринівського старостинського 

 Людмила Геннадіївна  округу 

 

 ВАСИЛЮК  - староста Махаринецького старостинського 

 Наталія Вікторівна  округу 

 БОНДАРЕЦЬ  - староста Кордишівського старостинського  

 Олександра Миколаївна округу 

 

 КОЛЕСНИК  - голова громадського об`єднання Ірини  

Ірина Миколаївна  Колесник (за згодою) 

  

  



 

10 

1. КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ГРОМАДИ 

1.1 Загальна інформація про громаду 

Козятинська міська територіальна громада утворена 25 жовтня 2020 року 

на основі об`єднання Козятинської міської ради та 7 сільських рад Козятинського 

району Вінницької області. Відповідно до розпорядження КМУ «Про визначення 

адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Він-

ницької області» до складу Козятинської ТГ увійшли: 

Козятинська міська територіальна громада: м. Козятин, селище Залізничне 

Козятинська сільська територіальна громада: с.Козятин, с.Іванківці 

Кордишівська територіальна громада: с.Кордишівка, с.Прушинка, с.Королівка 

Махаринецька територіальна громада: с.Махаринці 

Сестринівська територіальна громада: с.Сестринівка 

Сокілецька територіальна громада: с.Сокілець, с.Титусівка, с.Сигнал  

Пиковецька територіальна громада: с.Пиковець, с.Пустоха,  

Флоріанівська територіальна громада: с.Флоріанівка, с.Рубанка. 

Козятинська територіальна громада представлена 16 населеними пунктами 

з адміністративним центром у місті Козятин. 

Карта Козятинської територіальної громади 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ 

№ 

п/п 

Назви старостинських округів, які 

ввійшли до територіальної громади 

Загальна 

площа 

(га) 

Назва населе-

ного пункту 

Площа насе-

леного пункту 

(га) 

1 Козятинська міська рада 1237,54 
м.Козятин 

сел. Залізничне 
1237,54 

2 Козятинський старостинський округ 3531,1 
с.Козятин 541,3 

с.Іванківці 241,1 

3 Кордишівський старостинський округ 4002,6 

с.Кордишівка 572,2 

с.Прушинка 170,6 

с.Королівка 45,6 

4 Махаринецький старостинський округ 3389,3 с.Махаринці 446,9 

5 Пиковецький старостинський округ 3582,0 
с.Пиковець 223,4 

с.Пустоха 83,8 

6 Сестринівський старостинський округ 3786,7 с.Сестринівка 554,6 

7 Сокілецький старостинський округ 3059,6 

с.Сокілець 184,1 

с.Титусівка 159,5 

с.Сигнал 260,7 

8 Флоріанівський старостинський округ 2238,7 
с.Флоріанівка 251,6 

с.Рубанка 105,4 

Всього по Козятинській ТГ 24827,54   

Землі лісового фонду Козятинської ТГ 743,86   

Землі водного фонду Козятинської ТГ 358,4   

 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 

                             - межа старостинського округу 

                   - межа населеного пункту 

             - землі водного фонду 

                         - землі лісового призначення 

Козятинська територіальна громада розташована у північній частині Він-

ницької області. Адміністративний центр громади місто Козятин розташований 

на відстані 216 км від м.Київ, 76 км від м.Житомир, 108 км від м.Біла Церква, 401 
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км від м.Кишинів. Відстань до найближчого міжнародного аеропорту «Гав-

ришівка» складає 85 км, до міжнародного аеропорту «Бориспіль» – близько 230 

км. 

Кількість населення станом на 01.02.2020 р. становить 33 901 особа. З них 

20,8% становлять діти шкільного та дошкільного віку. Густота населення в гро-

маді 144 осіб/км2. 

 

Кількість мешканців  Козятинської МТГ у розрізі населених пунктів та 

відстань до адміністративного центру громади 

 

Населений пункт 
Кількість населення 

станом на 01.02.2020 р. 

Відстань до 

м. Козятин, км 

Загальна кількість насе-

лення, осіб 
33 901  

1. місто Козятин 23241  

2. смт. Залізничне 974  

3. село Козятин 2798 3,0 

4. село Іванківці 582 6,0 

5. село Кордишівка 1024 12,0 

6. село Прушинка 206 15,0 

7. село Королівка 31 13,0 

8. село Махаринці 1465 10,4 

9. село Сестринівка 913 13,0 

10. село Сокілець 425 10,0 

11. село Титусівка 474 8,0 

12. село Сигнал 633 7,0 

13. село Пиковець 388 11,0 

14. село Пустоха 126 16,0 

15. село Флоріанівка 510 18,0 

16. село Рубанка 111 12,0 
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Співвідношення народжуваності-смертності, шлюбів-розлучень 2010-2019 

роки 

 

Скорочення чисельності населення характерне як для Вінницької області в 

цілому, так і для Козятинської МТГ, зокрема. Зазначена вище негативна тенден-

ція в довгостроковій перспективі є загрозою для нормального розвитку громади. 

Особливо варто звернути увагу на від’ємний природний рух населення, тобто 

його скорочення в результаті переважання над народжуваністю. 

• демографічна ситуація в громаді характеризується прискореним старінням на-

селення, зменшенням кількості осіб працездатного віку у загальній структурі на-

селення (частка осіб старше 60 років - 23,9%); 
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Розподіл населення за віком та зайнятістю у галузях економіки станом на 

01.01.2020 року 

Кількість населення у 

віковому розрізі 

/тис. чол./ 

Зайнятість населення у га-

лузях економіки 

Кіль-

кість не-
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Розподіл зайнятого населення віком 15-70 років за видами економічної діяльно-

сті має таку структуру: на першому місці - транспорт, на другому - оптова та 

роздрібна торгівля, сфера послуг, на третьому - промисловість. 
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Національний склад населення МТГ на 01.01.2020 року 
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Козятинська 33,9 88,5 4,1 1,0 0,3 0,2 5,9 
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1.2. ГЕОГРАФІЧНЕ РОЗТАШУВАННЯ ТА ПРИРОДНІ РЕСУРСИ 

 

Козятинська міська територіальна громада розташована у північній час-

тині Вінницької області та межує з Житомирською областю. Суміжні адмініст-

ративно-територіальні одиниці: Самгородоцька ТГ, Махнівська ТГ, Глуховецька 

ТГ. Козятинська ТГ наразі входить до укрупненого Хмільницького району з цен-

тром в м. Хмільник. Козятинська міська територіальна громада має розвинуту 

транспортну мережу, залізничні станції. 

 

Площа Козятинської міської територіальної громади складає 248,3 км2. 

Висота над рівнем моря 307 м. Рівень випромінювання сонячної енергії на м2 

становить 1168 кВт*годин.  

 

 
 

 

Географічне положення: адміністративний центр громади м.Козятин роз-

ташований у верхів’ях ріки Гуйви, яка є притокою Тетерева, басейн Дніпра, та в 

150 км від столиці України. Козятин - важлива вузлова станція Південно-
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Західної залізниці. Місто перетинають залізничні магістралі державного та 

міжнародного сполучення, автомагістраль Київ-Кремінець. Територія міста – 

1229,04 га. 

Територія громади розташована в межах Самгородок-Липовецького 

фізико-географічного району північної лісостепової області Придніпровської ви-

сочини. 

Природно-ресурсний потенціал: поверхня являє собою слабо дреновану 

рівнину. Кристалічні породи представлені гранітами, магнатами, які залягають 

на глибині від 5 до 100 метрів і більше. Зверху ці породи перекриті осадовим 

чохлом піщано-глинистих відкладів і продуктів вивітрювання кристалічних 

порід – каолінами. Геологічна будова зумовила наявність сировинних ресурсів: 

гранітів, цегельно-черепичної сировини, суглинків, мінеральної води. Держав-

ним балансом розвідані і враховані родовища: 

- цегельно-черепична і керамзитова сировина для рядової цегли (родовища 

Махаринецьке, Козятинське, Козятинське-2); 

- прісні води (три ділянки); 

- граніт та інші кристалічні породи. 

Перелік спеціальних дозволів на користування надрами на геологічне вивчення 

надр, в тому числі, дослідно-промислова розробка родовищ корисних копалин 

загальнодержавного значення: 

- каолін первинний, 2,5 км на південь від с.Іванківці; 

- суглинок, північно-східна околиця с.Махаринці; 

- води питні і технічні, ділянка «Сокілецька» (свердловини №2, 2-а, 3-а, 4, 

4-а, 5). 

Клімат помірно–континентальний. Основні метеорологічні характери-

стики наведені за даними багаторічних спостережень метеостанції «Козятин»: 

температура повітря середня за рік + 6,8 град. С, абсолютний мінімум – 36,0 град 

С, абсолютний максимум + 39,0 град. С, середньорічна кількість атмосферних 

опадів 549 мм, середньо декадна висота снігового покрову 22 см. річна сума со-

нячної радіації 101,1 ккал/см. кв. Особливі  атмосферні явища : тумани - 63 дні, 
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заметілі-15 днів,  грози - 34 дні, град – 1,6 днів, глибина промерзання ґрунту:  

середня – 72 см., максимальна – 105 см. 

 

1.3 Історична довідка про територіальну громаду 

Виникненню Козятина, як адміністративного центру Козятинської міської тери-

торіальної громади, передувало будівництво Києво-Балтської (Одеської) заліз-

ниці у 70 – х роках XIX століття. 
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7 липня 1874 року робітниче селище Козятин було віднесено до категорії 

містечок Бердичівського повіту Київської губернії. 12 квітня 1923 року 

відповідно до постанови ІІ сесії ВУЦВК VII скликання Козятин став районним 

центром Бердичівської округи. 27 лютого 1932 року Козятинський район рішен-

ням ІV сесії ВУЦВК ХII скликання віднесено до складу Вінницької області. 

17 грудня 1938 року Указом Президії Верховної Ради УРСР Козятин від-

несено до категорії міст з міською радою, підпорядкованою райвиконкому. 

30 грудня 1962 року Указом Президії Верховної Ради УРСР закріплена те-

риторія Козятинського району в нинішніх межах з центром в м. Козятині. 

В липні 2000 року Постановою Верховної Ради України місто Козятин від-

несено до категорії міст обласного значення. Козятин – 4-е за величиною місто 

Вінницької області і центр району, що у міжміському та приміському сполученні 

обслуговується залізничним і автомобільним транспортом. 

25 жовтня 2020 року на основі об`єднання Козятинської міської ради та 7 

сільських рад Козятинського району Вінницької області утворена Козятинська 

міська територіальна громада. 
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Залізничний вокзал ст. Козятин – пам’ятник архітектури 80 – 90 років XIX 

століття, архітектор Куликовський В.І., будівничий архітектор Кобелєв А.В. 

На території громади є два дерев’яних храми, які відіграють важливу роль у по-

пуляризації історико-культурної спадщини Вінниччини: 

 -церква Успіння Пресвятої Богородиці, побудована в стилі барокко 1723 

року, с.Махаринці; 

 

 

- церква Іоанна Богослова, 1843 року, с.Іванківці. 

  

- Свято – Покровська церква 1900-1908рр (с.Сестринівка) 

 

- Лукінська церква (с.Козятин) 

 

Жителі Козятинської міської територіальної громади пишаються своїм істо-

ричним минулим. 

Основою туристичних маршрутів стануть: 

-пам’ятки архітектури місцевого значення: вокзал станції Козятин та Водо-

напірна башта, церква Іоанна Богослова 1843р. (с.Іванківці), Лукінська 

церква (с.Козятин), Церква Успіння Пресвятої Богородиці, побудована в 
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стилі барокко 1723р.(с.Махаринці), Свято – Покровська церква 1900-1908рр 

(с.Сестринівка). 

-пам’ятки археології: поштовий або Чорний шлях, що проходив територією 

сіл Прушанка та Пиковець; поселення доби бронзи XII-IXст. до нашої ери – 

с.Іванківці; двошарове поселення трипільської культури (IV-III до н.е.) - 1 

с.Пустоха; двошарове поселення комарівської та зарубинецької культур 

(XVI – XIIст.. до н.е. та ІІ ст.до н.е.) – 2 в с.Пустоха, 1 – с.Махаринці; посе-

лення Черняхівської культури (ІІ – IVст.н.е.) -2 в с.Махаринці, 1 – с.Пустоха, 

1 – с.Сестринівка; 

-два курганні могильники – с.Сестринівка. 

-Ентимологічний заказник місцевого значення «Титусівський ліс».  

-Ще одне туристичне місце неподолік села Сестринівка – урочище 

«Сестринівська дача»  

 

Це – ботанічний заказник державного значення у дубовому лісі. Тут 

зустрічаються рослини, занесені до Червоної книги України 

На території Козятинської громади поблизу с. Махаринці на площі 20 га 

розташований ботанічний заказник місцевого значення «Капличка». З 2010 року 

такий статус присвоєно рішенням Вінницької обласної ради для збереження ча-

стини соснового лісу, трав’янистий покрив якого представлений чагарниковими 
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видами з домінуванням терну колючого, ковили, бородача, костриці та водно-

болотного комплексу багатого болотною рослинністю(очерет, осока, рогіз). 

У селі Сестринівка, де бере початок родове коріння першого президента 

Української Народної Республіки, відкрито музей вченого-історика, громадсько-

політичного діяча Михайла Сергійовича Грушевського. Музей Михайла Гру-

шевського функціонує у Сестринівці із 2006 року. 
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1.4 Соціальна сфера 

 

МЕРЕЖА ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ ГРОМАДИ 

 

До мережі освітньої галузі Козятинської міської територіальної громади від-

несено 23 заклади освіти: 8 закладів дошкільної освіти, 14 закладів загальної се-

редньої освіти та 1 заклад позашкільної освіти  

Дошкільна освіта 

Дошкільною освітою опікуються 8 дитячих садочків та 6 дошкільних відді-

лень в структурі загальноосвітніх навчально-виховних комплексів комунальної 

форми власності, де виховуються 1100 дітей. 

Мережа дошкільних навчальних закладів 

№ 
Населений 

пункт 
Назва та адреса закладу 

Кіль-

кість ді-

тей 

    

1. м. Козятин Дошкільний навчальний заклад № 1 

Вінницька область, Хмільницький район, м.Козятин, 

вул. Мічуріна,буд. 17 

166 

Школи

14

Дитячі

садки

8

Інклюзія

1

ВПТУ

1

ЦПВР

1
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2 м. Козятин Дошкільний навчальний заклад №3 Козятинської мі-

ської ради 

Вінницька область,  Хмільницький район 

120 

3. м. Козятин Дошкільний навчальний заклад №4 Козятинської мі-

ської ради 

Вінницька область,  Хмільницький район, м.Козятин, 

вул. Героїв Майдану,буд. 8 

140 

4. м. Козятин Дошкільний навчальний заклад №2 Козятинської мі-

ської ради 

Вінницька область,  Хмільницький район, м.Козятин, 

вул. Підгорбунського,буд. 18 

170 

5. м. Козятин Дошкільний навчальний заклад №5 Козятинської мі-

ської ради 

Вінницька область,  Хмільницький район, м.Козятин, 

вул. 8-а Гвардійська,буд. 67 

150 

6. м. Козятин Дошкільний навчальний заклад №6 Козятинської мі-

ської ради 

Вінницька область,  Хмільницький район, м.Козятин, 

вул. Героїв Майдану,буд. 29 

104 

7. м. Козятин КЗ «Загальноосвітній навчально-виховний комплекс 

I-III ступенів «Школа-дитячий садок» №6 Козятинсь-

кої міської ради Вінницької області» 

Вінницька область,  Хмільницький район, м.Козятин, 

вул. Дружби,буд. 55 

44 

8. с.Козятин Козятинський загальноосвітній навчально-виховний 

комплекс І-ІІІ ступенів «Школа-дитячий садок» №9 

Вінницька область,  Хмільницький район, с.Козятин, 

вул. Миру,буд. 84 

17 

9. с.Кордишівка Дошкільний навчальний заклад «Веселка» с. Корди-

шівка 

Вінницька область,  Хмільницький район, с.Кордиші-

вка, вул. Героїв Майдану,буд. 4 

25 

10. с.Махаринці Дошкільний навчальний заклад «Сонечко» с.Махари-

нці 
20 
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Вінницька область,  Хмільницький район, с.Махари-

нці, вул. Садова,буд. 5 

11. с.Пиковець Пиковецький загальноосвітній навчально-виховний 

комплекс І-ІІІ ступенів «Школа-дитячий садок» 

Вінницька область,  Хмільницький район, с.Пико-

вець, вул. Незалежності,буд. 35 

23 

12. с.Сестринівка Сестринівський загальноосвітній навчально-виховний 

комплекс І-ІІІ ступенів «Школа-дитячий садок» імені 

Михайла Грушевського 

Вінницька область,  Хмільницький район, с.Сестрині-

вка, вул. Грушевського,буд. 23 

23 

13. с. Сигнал Загальноосвітній навчально-виховний комплекс І-ІІІ 

ступенів «Школа-гімназія-дитячий садок» імені 

В.М.Підгорбунського 

Вінницька область,  Хмільницький район, с.Сигнал, 

вул. Я. Мудрого,буд. 168 

79 

14. с.Флоріанівка Флоріанівський навчально-виховний комплекс І-ІІІ 

ступенів «Школа-дитячий садок» (дошкільне відді-

лення «Капітошка») 

Вінницька область,  Хмільницький район, с.Флоріані-

вка, вул. Центральна,буд. 20 

19 
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Загальна середня освіта 

В громаді працюють 14  закладів загальної середньої освіти: 1 спеціалізована 

школа, 5 загальноосвітніх шкіл, 1 навчально-виховний комплекс «ліцей-школа», 

5 загальноосвітніх навчально-виховних комплексів «Школа-дитячий садок»,  1 

опорна школа – ЗНВК №9 з Іванковецькою філією 1. 

 

Мережа загальноосвітніх навчальних закладів 

 

№ Населений пункт Назва та адреса закладу Кількість учнів 

1. м. Козятин Комунальний заклад «Загальноосвітній на-

вчально-виховний комплекс I-III ступенів 

«школа-дитячий садок» №6 Козятинської 

міської ради Вінницької області» 

Вінницька область, Хмільницький район, 

м. Козятин, вул. Дружби, буд. 55 

118 

 

2. м. Козятин Комунальний заклад «Навчально-вихов-

ний комплекс I-III ступенів «ліцей-школа» 

Козятинської міської ради Вінницької об-

ласті» 

Вінницька область, Хмільницький район, 

м. Козятин, вул. Володимира Великого, 

буд. 20 

820 

3. м. Козятин Комунальний навчальний заклад «Загаль-

ноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 Козяти-

нської міської ради Вінницької області» 

Вінницька область, Хмільницький район, 

м. Козятин, вул. Сковороди, буд.4 

465 

4. м. Козятин Комунальний навчальний заклад «Загаль-

ноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Козяти-

нської міської ради Вінницької області» 

Вінницька область, Хмільницький район, 

м. Козятин, вул. Матросова, буд. 41 

322 
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5. м. Козятин Комунальний навчальний заклад «Загаль-

ноосвітня школа I-III ступенів №2 Козяти-

нської міської ради Вінницької області» 

Вінницька область, Хмільницький район, 

м. Козятин, вул. Героїв Майдану, буд. 2 

531 

6. м. Козятин Комунальний навчальний заклад «Спеціа-

лізована школа І-ІІІ ступенів №1 ім. Т.Г. 

Шевченка Козятинської міської ради Він-

ницької області» 

Вінницька область, Хмільницький район, 

м. Козятин, вул. Винниченка, буд. 29 

816 

7. с. Іванківці Іванковецька філія Козятинського ЗНВК І-

ІІ ступенів «Школа дитячий садок» №9 

Вінницька область, Хмільницький район, 

с. Іванківці, вул. Шкільна, буд. 21-А 

59 

8. с. Козятин Козятинський загальноосвітній навчально 

виховний комплекс І-ІІІ ступенів «школа-

дитячий садок» №9 

Вінницька область, Хмільницький район, 

с.Козятин, вул. Миру, 84 

190 

9. с. Кордишівка Кордишівська середня загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів 

Вінницька область, Хмільницький район, 

с.Кордишівка, вул. Героїв Майдану, буд. 1 

117 

10. с. Махаринці Махаринецька середня загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів 

Вінницька область, Хмільницький район, 

с.Махаринці, вул. Центральна, буд. 50 

143 

11. с. Пиковець Пиковецький загальноосвітній навчально-

виховний комплекс І-ІІІ ступенів «Школа-

дитячий садок» 

Вінницька область, Хмільницький район, 

с.Пиковець, вул. Незалежності, буд. 35 

72 

12. с. Сестринівка Сестринівський загальноосвітній на-

вчально-виховний комплекс І-ІІІ ступенів 
82 
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«Школа-дитячий садок» імені Михайла 

Грушевського 

Вінницька область, Хмільницький район, 

с.Сестринівка, вул. Грушевського, буд. 23 

13. с. Сигнал Загальноосвітній навчально-виховний ком-

плекс І-ІІІ ступенів «Школа-гімназія-дитя-

чий садок» імені В.М.Підгорбунського 

Вінницька область, Хмільницький район, 

с.Сигнал, вул. Я. Мудрого, буд. 168 

509 

14. с. Флоріанівка Флоріанівський загальнооосвітній на-

вчально-виховний комплекс І-ІІІ ступенів 

«Школа-дитячий садок» 

Вінницька область, Хмільницький район, 

с.Флоріанівка, вул. Центральна, буд. 20 

54 

 

Позашкільна освіта представлена  Центром дитячо-юнацької творчості, 

який відвідують 600 дітей  

Заклади позашкільної освіти 

№ 
Населений 

пункт 
Назва та адреса закладу 

1. м. Козятин Козятинський центр дитячої та юнацької творчості 

Вінницька область, Хмільницький район, м. Козятин, вул. 

Грушевського, буд. 28 

Професійно-технічна освіта представлена Державним професійно-тех-

нічним навчальним закладом ІІІ атестаційного рівня «Козятинське міжрегіо-

нальне вище професійне училище залізничного транспорту» , що здійснює підго-

товку робітників високого рівня кваліфікації з технологічно складних, 

наукоємних професій та спеціальностей або робітників, діяльність яких пов'я-

зана зі складною організацією праці, як правило, з числа випускників загально-

освітніх шкіл, для забезпечення регіонів України кваліфікованими робітничими 

кадрами на виконання регіональної програми підготовки кваліфікованих робіт-

ників з урахуванням регіональних потреб ринку праці. ВПУ може здійснювати 

перепідготовку та підвищення кваліфікації працюючих робітників і незайнятого 
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населення. У 2020/2021 навчальному році контингент здобувачів освіти становив 

майже 800 осіб., з них 94% на державному замовленні. 

 

Мережа професійно-технічних навчальних закладів 

№ 
Населений 

пункт 
Назва та адреса закладу 

1. м. Козятин Державний професійно-технічний навчальний заклад «Козя-

тинське міжрегіональне вище професійне училище залізнич-

ного транспорту» 

Вінницька область, Хмільницький район,  м. Козятин,  

вул. Катукова, буд. 44 

 

У Козятинській міській територіальній громаді станом на 1 січня 2021 

року:  

• кількість дитячого населення віком від 0 до 18 років – 7659; 

• охоплені  дошкільною освітою 1176 (1100 дітей відвідують дитячі са-

дочки та дошкільні відділення загальноосвітніх виховних комплексів, 

76 – Центр дитячо-юнацької творчості ) 

• в закладах загальної середньої освіти навчаються 4 286 учнів 

До єдиного освітнього простору територіальної громади  належать:  

• комунальна установа «Центр професійного розвитку педагогічних праців-

ників»;  

• комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр Козятинської міської 

ради» 

• логопедичний пункт 

Освіта є найважливішою сферою, від якої залежить економічний і соціальний 

розвиток сучасного суспільства. Кожна дитина має мати доступ до якісної освіти, 

спрямованої на розвиток соціального досвіду, особистісних якостей, оволодіння 

компетенціями, що потрібні в сучасному світі. 

В даній галузі є потреба в ремонті приміщень освітніх закладів або їх 

реконструкції, оновленні матеріально-технічної бази, дефіцит педагогічних 

кадрів у ЗЗСО, збільшення автопарку шкільних автобусів. 
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МЕРЕЖА МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ 

 

У Козятинський міській територіальній громаді представлена центром 

первинної медико-санітарної допомоги Козятинської міської ради у складі: 

-  Амбулаторії загальної практики сімейної медицини (м.Козятин; с. Корди-

шівка); 

- Фельдшерська-акушерський пункт (с. Сестринівка); 

- Фельдшерські пункти (с.Іванківці, с.Флоріанівка, с.Сигнал, с.Сокілець, 

с. Титусівка, с.Махаринці); 

- Медичний пункт (с.Залізничне). 

 

Планується приєднання до комунального підприємства «Козятинська 

центральна районна лікарня» Козятинської міської ради комунального підпри-

ємства «Козятинська міська лікарня» Козятинської міської ради» та комуналь-

ного підприємства «Козятинська стоматологічна поліклініка» Козятинської мі-

ської ради». Є перспектива створення потужного, багатопрофільного єдиного 

медичного простору  на теренах Козятинської міської територіальної громади. 

В даній галузі є потреба в ремонті приміщень медичних закладів або їх 

реконструкції, оновленні матеріально-технічної бази, розширені медичного 

автопарку. 

Лікарні

3

ФАП

7

АЗПСМ

1

ПМСД

1

Швидка

1 

СЕС

2
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МЕРЕЖА МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ ГРОМАДИ 

№ 
Населений 

пункт 
Назва та адреса закладу 

1. м. Козятин Комунальне підприємство «Козятинський міський центр первин-

ної медико-санітарної допомоги» Козятинської міської ради, 

Вінницька обл., Хмільницький,м. Козятин, вул. Незалежності, 

буд. 75 

 

ДОВІДКА: 

Комунальне підприємство надає первинну медичну допомогу 

(амбулаторно) 

В структурі підприємства: 

Амбулаторії загальної практики сімейної медицини  

(м. Козятин; с. Кордишівка); 

Фельдшерська-акушерський пункт ( с. Сестринівка); 

Фельдшерські пункти ( с. Іванківці, с. Флоріанівка, с. Сігнал,с. 

Сокілець, с. Титусівка, с. Махаринці); 

Медичний пункт (с. Залізничне). 

Штатна чисельність центру складає: лікарі – 25,5 одиниць; се-

реднього медперсоналу –52,5 одиниць; молодшого медперсоналу 

–  11одиниць. 

2. м. Козятин Комунальне підприємство «Козятинська центральна районна 

лікарня» Козятинської міської ради, 

Вінницька обл., Хмільницький район, м. Козятин, вул. Винни-

ченка,9 

 

ДОВІДКА: Підприємство надає вторинну медичну допомогу  

(стаціонарну та консультативно-поліклінічну). До складу лікарні  

входить: 

-хірургічне відділення (54 ліжок); 

- педіатричне відділення  (15 ліжок); 

- акушерсько-гінекологічне відділення ( 26 ліжок); 

- терапевтичне відділення ( 20 ліжка); 

- неврологічне відділення (15 ліжок); 

- інфекційне  відділення (120 ліжок); 

- відділення анестезіології та інтенсивної терапії ( 9 ліжок) 
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- амбулаторно-поліклінічне відділення. 

- клінічна лабораторія; 

- бактеріологічна лабораторія; 

- відділення лікарняний банк крові. 

 Штатна чисельність лікарні складає: лікарі – 97одиниць, середнь-

ого медперсоналу – 201одиниця та молодшого медперсоналу – 

111одиниць, спеціалісти які не мають медичної освіти-18, оди-

ниць, інші спеціалісти-58 одиниць.  

 

3. м. Козятин Комунальне підприємство «Козятинська міська лікарня» Козяти-

нської міської ради», 

Вінницька обл., Хмільницький район, м. Козятин, вул. Незалеж-

ності, буд. 75 

 

ДОВІДКА: Підприємство надає вторинну медичну допомогу (ста-

ціонарну та консультативно-поліклінічну). До складу лікарні вхо-

дить: 

Терапевтичне відділення (50  ліжок) в тому числі палата інтенсив-

ної терапії  (3 ліжка); 

Неврологічне відділення ( 30 ліжок); 

Відділення фізичної та реабілітаційної медицини ( 20 ліжок); 

Амбулаторно-поліклінічне відділення , до складу якого входить 

клінічно-діагностична лабораторія. 

  Штатна чисельність лікарні складає: лікарі – 34,5 одиниць, се-

реднього медперсоналу – 66,5одиниць та молодшого медперсо-

налу – 29,25одиниць, спеціалісти які не мають медичної освіти-

18,5 одиниць, інші спеціалісти -31,25одиниць. 

4. м.Козятин Комунальне підприємство «Козятинська стоматологічна поліклі-

ніка» Козятинської міської ради», , Вінницька обл., Хмільницький 

район, м. Козятин, вул. Незалежності, буд.28  

5. м. Козятин Козятинська підстанція Хмільницької станції швидкої медичної 

допомоги, Вінницька обл., Хмільницький район, м. Козятин, вул. 

Незалежності, буд. 75.  
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ДОВІДКА: Не є самостійною юридичною особою, є підрозділом 

Хмільницької станції швидкої медичної допомоги. Надає ціло-

добову екстрену та невідкладну медичну допомогу. 

6. м. Козятин Відокремлений структурний підрозділ Козятинський міжрайон-

ний відділ лабораторних досліджень ДУ «Вінницький обласний 

лабораторний центр міністерства охорони здоров’я України»,Він-

ницька обл., Хмільницький район, м. Козятин, пров. Лікарняний, 

11. 

ДОВІДКА: Діяльність закладу розповсюджується на м.Козятин, 

територіальні громади колишнього Козятинського та Погребище-

нського районів. З другого півріччя 2021 року в галузі планується 

реформування відповідно до нового адміністративно-тери-

торіального устрою. Структурний підрозділ здійснює моніторинг 

інфекційних та неінфекційних захворювань, лабораторні хімічні, 

бактеріологічні, паразитологічні дослідження. Штатна чисель-

ність установи складає: лікарі – 6 одиниць, середнього медперсо-

налу – 11одиниць, молодшого медперсоналу-2 одиниці, 

спеціалісти які не мають вищої освіти-4 одиниці, інші 

спеціалісти-14 одиниць. 

7. м. Козятин Жмеринський відокремлений підрозділ державної установи «Ла-

бораторний центр на залізничному транспорті міністерства охо-

рони здоров’я України»,Вінницька обл., Хмільницький район, м. 

Козятин, вул. Героїв Майдану,32. 

ДОВІДКА:  Підрозділ установи, що розташований на території м. 

Козятина, не виокремлений із структури Жмеринського відокрем-

леного підрозділу. Працівники установи здійснюють санітарний 

нагляд  на Південно-Західній залізниці. 

 

Соціальний захист . Станом на 1.01.2021 р. в Козятинській ТГ проживає 

8659 пенсіонерів. Загальна кількість пільговиків на 01.01.2021р. складає 5524 

чол., з них 145 осіб учасників війни, 73 учасників бойових дій, 46 осіб з інвалід-

ністю внаслідок війни, 137 членів сімей загиблого (померлого) ветерана війни, 

98 ветеранів військової служби та органів внутрішніх справ (разом із вдовами), 

17 інвалідів військової служби, 13 осіб це батьки та вдови загиблих 
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військовослужбовців, 2826 ветеранів праці, 154 громадян мають статус потерпі-

лих від аварії на ЧАЕС, 1468 «дітей війни», 134 багатодітних сімей ( в яких 436 

дітей) . Крім того, зареєстровано 276 ветеранів АТО/ООС( в тому числі особи з 

інвалідністю 14 осіб). Перебувають на обліку внутрішньо переміщені 137 особи. 

 Козятинським міським територіальним центром надається соціально-побу-

това допомога  одиноким та інвалідам в домашніх умовах на території 7 старос-

тинських округів та в адміністративному центрі м. Козятин. Наразі обслугову-

ється 2245 осіб. В фізіотерапевтичному кабінеті для пенсіонерів проводяться ін-

галяції, процедури ультразвукової та магнітно-лазерної терапії. Надаються пос-

луги перукаря. Проводяться  навчання в університеті 2-го рівня. 

 

ЗАКЛАДИ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ 

 

 

На території громади діє музей історії міста Козятина, філія краєзнавчого 

музею (Музей М.Грушевського в с.Сестринівка), п’ять музеїв в закладах та уста-

новах. 

На території громади функціонують 6 бібліотек: 1 міська та 5 сільських 

бібліотек. 

Козятинська міська публічна бібліотека, Махаринецька сільська бібліотека 

та Кордишівська сільська бібліотеки стали переможцями проекту «Організація 

БК 6 Бібліотеки 6 ДШМ 1

Басейн 1 ДЮСШ 1 Стадіон 1
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нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до Інтернет» про-

грами «Бібліоміст».  

Вільний доступ до мережі Інтернет є в трьох бібліотеках. 

На базі Козятинської міської бібліотеки працює «Громадська правова 

приймальня». 

Бібліотечний фонд бібліотек є універсальним за змістом і формується на 

різних носіях інформації.  

Козятинська міська територіальна громада забезпечена клубними закла-

дами, які розташовані пропорційно до кількості населення та наявних потреб. 

Загалом в мережі громади є Козятинський міський будинок культури із глядаць-

кою залою на 468 місць та його філії. центральна бібліотека. Мережа клубних 

закладів потребує оновлення. 

В своїй щоденній діяльності працівники закладів культури організовують 

тематичні заходи, концерти, зустрічі, різноманітні пізнавальні, ігрові та розва-

жальні програми. 

 

У кожному закладі функціонують клубні формування: студії, гуртки, ама-

торські колективи за видами мистецтв.  

За більш, ніж піввікову діяльність Козятинська дитяча музична школа 

підготувала 2375 випускників, багато з яких пов`язали свою трудову діяльність 

з мистецьким спрямуванням. Наразі учнівський колектив налічує близько 400 

учнів, викладацький - 33 викладачі різних фахів, більшість з яких випускники 

рідної школи. 

Школа пропонує навчальні програми з напрямків: гра на музичних інстру-

ментах, хореографічний клас, художній клас. 

 

Козятинська ДМШ має доволі сучасну матеріально-технічну базу. Це 

оновлене, утеплене приміщення з індивідуальною системою опалення, з 

заміненим дахом, огородженою прибудинковою територією. Також в наявності 

сучасна відремонтована актова зала, бібліотека, фонотека, санітарне приміщення 
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з подачею гарячої води. Відремонтовані шкільні коридори, окрім І-го поверху). 

Потребує ремонту хореографічний зал. 

В галузі спорту спостерігається високий рівень залучення мешканців до 

спорту та здорового способу життя. Найбільший рівень забезпеченості спортив-

ними майданчиками – у адміністративному центрі ТГ, інші населені пункти по-

требують нових спортивних та ігрових майданчиків, а також реконструкції існу-

ючих.  

 
Для організації дитячо-юнацького спорту задіяно дитячо-юнацьку спор-

тивну школу, яка заснована в 1964 році.  

На даний час у восьми   відділеннях займається 385 учнів в 27 групах. Нав-

чально-тренувальний процес проводять 12 тренерів, з яких - 4 штатних та 8 

сумісників, 11 мають вищу освіту за напрямком «Фізична культура та спорт». 

Вищу категорію має 2 чол., І категорію - 2 чол., ІІ – 5 чол., без категорії – 3 чол. 

В Козятині функціонує сучасний 25-метровий плавальний басейн «Дель-

фін», спортзал «Локомотив», спортзал комунального позашкільного навчаль-

ного закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа Козятинської місь-

кої ради Вінницької області», спортзал залізничного училища, міський стадіон 

«Локомотив», два футбольних майданчики зі штучним покриттям, приватні 

спортивні секції.  
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1.5 Житлово-комунальна та енергетична інфраструктура, транспорт. 

 

Житловий фонд 

 

Житловий фонд міста Козятина складається з 229 багатоповерхових буди-

нки з них: 6 будинків – 9-ти поверхових;45 будинки – 5-ти поверхові; 1 будинок 

– 6-ти поверхових, 19 будинків– 4-ох поверхових, 22 будинки – 3-ох поверхових, 

72 будинки – 2-ох поверхових, 65 будинків – 1-но поверхових. Всього по місту 

нараховується 5200 індивідуальних будинків квартир в приватному секторі. По 

старостинським округам нараховується 5664 індивідуальних будинків в приват-

ному секторі, та багатоквартирні 59. 

Стан житлового фонду громади 
 Індивідуальні будинки Багатоквартирні 

м.Козятин 5200 229 

Козятинський старостинський округ 2121 3 

Кордишівський старостинський округ 672  

Махаринецький старостинський 

округ 

532 18 

Пиковецький старостинський округ 340 3 

Сестринівський старостинський 

округ 

571  

Сокілецький старостинський округ 1067 32 

Флоріанівський старостинський округ 361 3 

 

 

Комунальна інфраструктура та інженерні мережі. 

 

Водопостачання 

Централізованим водопостачанням та водовідведенням забезпеченні всі 

жителі міста Козятина, окрім приватного житлового фонду. Система централізо-

ваного водопостачання м.Козятин, смт. Залізничне, с.Козятин, с.Сокілець, с.Сиг-

нал перебуває у власності АТ «Українська залізниця», складається з трьох водо-

заборів, два з яких здійснюють подачу води з поверхневих джерел та один з ар-

тезіанських свердловин (5 шт), магістральних водопровідних мереж протяж-

ністю 70 км діаметром 250-350 мм, розподільчих мереж протяжністю близько 

100,0 км діаметром 25-200 мм, 4 водонапірних веж, 2 підвищувальних станцій. 
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Загальна проектна потужність водопровідних насосних станцій становить 3,0 

млн. м3 води на рік. 

Водопостачання решти населених пунктів територіальної громади 

здійснюється з артезіанських свердловин. 

Сестринівка 2 свердловини. 

Флоріанівка 1 свердловина. 

Рубанка централізованим водопостачанням не забезпечене. 

Кордишівка 3 свердловини. 

Прушинка 1 свердловина. 

Королівка централізованим водопостачанням не забезпечене. 

Пиковець 2 свердловини. 

Пустоха централізованим водопостачанням не забезпечене. 

Сигнал 2 свердловини. 

Титусівка 1 свердловина. 

Махаринці 2 свердловини. 

Іванківці централізованим водопостачанням не забезпечене. 

 

Водовідведення 

Система водовідведення міської ТГ – стічна вода від житлових будинків та 

підприємств надходить по самопливних колекторах на 9 КНС, потім по напір-

ному та самопливному колекторах надходить на головну насосну станцію і далі 

на ОСК для біологічної очистки та з дотриманням норм ГДК. Загальна проєктна 

потужність очисних споруд міста становить 4,5 млн. м3 стічної води на рік. Збір 

та транспортування стічних вод від споживачів до очисних споруд здійснюється 

розподільчою мережею каналізації, протяжність якої становить 33,1 км та 5 ка-

налізаційними насосними станціями.2 комплекси очисних споруд повної 

біологічної очистки, розташовані в с.Козятин та в селищі Залізничному.  Через 

фізичний знос на КНС, яких по місту Козятину нараховується 4 одиниці, потре-

бують заміни більшість насосних агрегатів та решіток. Використання застарілих 
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агрегатів та решіток призводить до підвищених витрат електричної енергії та 

збільшення собівартості перекачування стоків. 

 

Газопостачання 

Газопостачання міста забезпечується Хмільницьким відділенням АТ «Він-

ницягаз». В зоні діяльності підприємства перебувають розподільчі газопроводи 

середнього тиску, низького тиску, дворові вводи низького тиску. Кількість га-

зифікованих квартир та будинків у територіальної громади складає 82% житло-

вого фонду. Природний газ для централізованого теплопостачання не використо-

вується. 

 

Теплопостачання 

У 2011 році Козятинська міська рада прийняла рішення перевести весь 

житловий фонд на індивідуальне опалення. Генерація теплової енергії для спо-

живачів територіальної громади здійснюється 17 котельнями та 8 тепловими 

пунктами, котли яких працюють на альтернативних видах палива. Кількість спо-

живачів, приєднаних до централізованого теплопостачання, складає 35 установ. 

Обсяг виробленої теплової енергії регулюється в межах 9983 Гкал. 

 

Потужність об’єктів теплової енергетики 19,6 МВт. Котельні працюють за 

температурним графіком 95/70 0С. Вид теплоносія – гаряча вода. Система теп-

лопостачання усіх котелень – закрита двотрубна з підземною й надземною про-

кладкою теплотрас та незалежною схемою підключення споживачів. Загальна 

протяжність теплових мереж по м.Козятин становить 2,7 км.  
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Зовнішнє освітлення 

Загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення населених пу-

нктів – всього, км 136,034 

Кількість світлоточок за типами джерел світла – всього, тис. шт. 2382 

у тому числі: 

світлодіодні джерела світла 982 

Кількість автоматизованих систем дистанційного управління зов-

нішнім освітленням – всього, шт. 35 

Кількість приладів обліку електричної енергії, яка споживається си-

стемами зовнішнього освітлення населених пунктів – всього, тис. 

шт. 45 

Кількість спожитої електроенергії – всього, тис. кВт/год 440,0 

 

Тверді побутові відходи 

На всій території Козятинської міської територіальної громади та найакту-

альнішою екологічною проблемою є проблема поводження з твердими побуто-

вими відходами, зокрема, невідповідність сміттєзвалища, куди вивозяться ТПВ, 

екологічним нормам, а також наявність несанкціонованих місць їх складування. 

Так, щорічно в м. Козятині утворюється близько 450 тис. тонн відходів. На од-

ного мешканця міста Козятин за середньостатистичними даними припадає 200-

220 кг побутового сміття на рік. На території громади розташовані паспортизо-

вані полігони в населених пунктах: м.Козятин, с.Пиковець, с.Кордишівка, с.Ма-

харинці. 

Початок експлуатації полігону – 1987 рік. Загальна площа 4,52 га. Щорічно 

на полігон вивозиться в середньому 49,6 тис. м3 твердих побутових відходів. За-

гальна кількість ТПВ на звалищі становить приблизно 1442114 м3 (284097 т). 

Проєктна потужність полігону 150 тис. тонн сміття. 

Обсяги утворення ТПВ 

Роки Обсяги утворення, т Населення, тис. 

чол. 

Маса ТПВ в пере-

рахунку 

на 1 жителя, т 

2018 10459,0 24,219 431,85 

2019 9776 24,070 406,14 

2020 10371 23,610 439,26 
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Для збору ТПВ від багатоквартирних будинків встановлено 215 контей-

нерів, з яких 53 для збору полімерів та 8 для збору макулатури. Спалювання усіх 

видів відходів на території міста забороняється. На полігоні м.Козятин восени 

2019 року введено в дію сортувальну лінію потужністю 40 тис. т відходів в рік. 

Річний обсяг відсортованих відходів – 59,3 т. 

На даний час вивезення ТПВ по місту здійснює комунальне підприємство 

«Чисте місто”.  В громаді збирання відходів здійснюється контейнерним та без-

контейнерними методами. Безконтейнерний метод застосовується на території, 

де обмежена можливість проїзду сміттєвоза, а саме - з приватних домоволодінь.  

Транспортно-комунікаційна мережа 

Візитна картка міста Козятина– його залізничний вузол, що включає 11 

підрозділів, найбільші з них: локомотивне і вагонне депо, станція Козятин-1, ди-

станція колії, дистанція енергопостачання та інші. 

В центрі міста розташована позакласна сортувальна станція Козятин 1, яка 

обслуговує вантажні та пасажирські перевезення міста, транзитні пасажирські і 

вантажні поїзда, проводить роботу по формуванню та розформуванню вантаж-

них та пасажирських поїздів усіх напрямків.  

В Козятинський залізничний вузол, крім основної залізничної станції Ко-

зятин, 1 входить станція Козятин 2, яка обслуговує вантажні транспортні поїзди 

в напрямку Миронівка – Здолбунів. 
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Автомобільний транспорт виконує частину позаміських пасажирських та 

вантажних перевезень міста. Місто має міжміське сполучення з містами Бер-

дичів, Вінниця, Ружин, Житомир, Погребище, Київ. Біля міста проходить авто-

мобільна магістраль Біла Церква – Кременець. 

Загальна протяжність вулично-дорожньої мережі міста Козятина станом на 

01.01.2021 року – 86.7 км., з них мережі з твердим покриттям -56.3км., мережі, 

обладнаної закритою дощовою каналізацією – 0.9км., тротуарів та пішохідних 

доріжок з твердим покриттям -10.69 км. Залізниця ділить територію міст на дві 

частини. Зв’язок між частинами міста здійснюється за допомогою двох мостів та 

одного тунелю. Автомобільним транспортом місто зв’язано з Вінницею, містами 

області та селами району. У Козятинській міській територіальній громаді від-

сутній комунальний транспорт. Транспортування здійснюють приватні перевіз-

ники. В м.Козятині діє 5 маршрутів загального користування, на яких працює 3 

перевізники та 8 одиниць транспорту. В межах територіальної громади діє 6 

маршрутів, які забезпечують транспортне сполучення до 8 населених пунктів. 

 

1.6 Економіка та бюджет громади 

 

Економіка територіальної громади має усі ознаки монопрофільності, бо у 

галузі залізничного транспорту працює майже 70% з усіх зайнятих у реальному 

секторі економіки громади. Найбільше податків до міського бюджету сплачують 

підприємства, пов’язані із залізничним транспортом, харчовою та переробною 

промисловістю. Тобто, саме від роботи цих підприємств залежить соціально-еко-

номічне життя громади.  Водночас, економіка громади має певні проблеми у 

сфері зовнішньоекономічної діяльності: недостатньо стійке закріплення продук-

ції підприємств територіальної громади на зовнішніх ринках. Інвестиційна дія-

льність спрямована переважно на реконструкцію об’єктів інженерної інфрастру-

ктури, об’єктів соціального призначення, та капітальний ремонт частини доріг. 

Отже, для економічного розвитку громади конче необхідним є залучення інвес-

тицій для створення якісних робочих місць на продуктивних підприємствах з 

конкурентоспроможною продукцією, з політикою ресурсозбереження та 
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відродження довкілля.  Процес залучення інвестицій потребуватиме певних спе-

ціальних знань та навичок місцевих фахівців, створення нормативної бази для 

регулювання майбутніх процесів інвестування та подальших досліджень щодо 

потенційних інвесторів та можливостей громади супроводжувати процес інвес-

тування. 

Очевидно, що потужними партнерами у економічному розвитку громади і 

міста, зокрема, є низка діючих бюджетоутворюючих підприємств, від яких зале-

жить соціально-економічне життя громади. Для досягнення синергії спільних дій 

підприємства мають розуміти свою роль та погодитися з перспективою розвитку 

громади, обраною громадою. Стратегія має передбачити ефективну комунікацію 

з цими підприємствами, щоби вони могли, в межах власних планів перспектив-

ного розвитку та соціальної відповідальності, зосередити свої спонсорські кошти 

та інвестиції на ключових для громади аспектах розвитку. 

Козятинська міська громада – це громада, у якій динамічно розвивається 

підприємництво. За результатами опитування представників бізнесу, переважна 

більшість респондентів вважають найважливішими  завданнями економічного 

розвитку громади - є створення системи підтримки малих та середніх підпри-

ємств, та залучення інвестицій разом з розвитком інноваційних галузей. Попере-

дньо, за результатами опитування представників громади та бізнесу, визначено 

низку перспективних для розвитку галузей, зокрема, агропромисловий комплекс, 

енергозбереження та альтернативні джерела енергії, медичні послуги, індустрія 

розваг та культурного дозвілля, сфера торгівлі, послуг тощо. 

Водночас найбільшими проблемами міський бізнес вважає: нестачу квалі-

фікованої робочої сили, застарілі засоби виробництва, недостатність фінансово-

кредитних ресурсів для бізнесу. Тому, для економічного розвитку міста необхід-

ним є створення умов для розширення бізнесу, розвиток кадрового потенціалу 

робочої сили, з використанням навчальної бази Козятинського міжрегіонального 

вищого професійного училища залізничного транспорту, та навчальних закладів 

інших міст, прозорі механізми надання земельних ділянок та розвиток інфра-

структури для комфортного розвитку бізнесу. 
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Основні підприємства промислового та сільськогосподарського сектору 

економіки 

№ Населений пункт Назвапідприємства Напрямок діяльності 

1. м. Козятин ТОВ «Козятинський 

м’ясокомбінат»   

Переробка м’яса 

2. м. Козятин ТОВ «Осі Фуд Солюшнс 

Україна» 

Виробництво м`ясних 

продуктів 

3. м. Козятин ПРАТ «Козятинхліб» Виробництво хліба та хлібобулоч-

них виробів 

4. м. Козятин ТОВ «СОКА Україна» Збагачення каоліну 

5. м. Козятин ТОВ «Зернокомплекс 

«Сиваш» 

Елеватор 

6. м. Козятин ТОВ «Елеваторна компа-

нія «Кусто Агро» 

Елеватор 

7. м. Козятин ТОВ «Агродім-Іва» Вирощування зернових культур 

8. с. Кордишівка ТОВ «Україна» Вирощування зернових культур 

9. с. Махаринці ТОВ «Сігнет-Центр» Вирощування зернових культур 

10. с. Флоріанівка ТОВ «Агросолюшинс» Вирощування зернових культур 

 

Промисловий комплекс 

(харчова та переробна, добувна) 

 • ТОВ «Козятинський м’ясокомбінат» (власник контрольного пакету -  ком-

панія «ОСІ Інтернешнл Холдинг ГМБХ» (Німеччина) - виробляє понад 80 видів 

м’ясної та ковбасної продукції, яка користується попитом в Україні та за кордо-

ном, продукція постачається в мережі «McDonald’s», «Сільпо», «METRO», «Та-

врія». Підприємство має багато нагород міжнародного рівня, занесене у Золоту 

Книгу України підприємництва і в Золоту Книгу ділової еліти України. 

• ПрАТ «Козятинхліб» - основним видом діяльності підприємства є випуск хлі-

бобулочних та кондитерських виробів, підприємство нагороджене дипломом 

«Краща торгова марка Поділля», дипломом ХХІІ Міжнародної агропромислової 

виставки «Агро 2010». Підприємство випікає 48 найменувань хлібобулочних ви-

робів та 39 кондитерських, які пройшли державну атестацію і підтверджені сер-

тифікатами. Завод постачає свою продукцію в 14 районів трьох областей (Вінни-

цька, Житомирська, Київська) 
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• ТОВ «СОКА Україна» (входить до французької групи SOKA S.A.R.L.) - завод 

із збагачення каоліну потужністю 40 тис. т. на рік розпочав роботу в червні 2014 

року. Види продукції – каолін збагачений для виробництва сантехніки, екстра 

білі сорти для столової кераміки, каолін для скловолокна і після мікронізації – 

для наповнювачів. Ринки збуту: Україна, Білорусь, Польща, Румунія, Болгарія, 

Росія, Туреччина, Єгипет та Італія. 

 

Обсяги промислового виробництва (у діючих цінах) 

Роки 2015 2016 2017 2018 2019 

тис.грн. 448 446,9 1 070 986,7 1 602 443,0 

 

1 984 984,9 2 222 420,0 

 

 

  

448446,9

1070986,7

1 602 443,00
1984984,9

2222420

Обсяги промислового виробництва ( у діючих цінах,тис.грн.)

2015 2016 2017 2018 2019
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Обсяги експорту-імпорту товарів по м. Козятин 

Роки Експорт 

 (тис. дол.) 

Імпорт 

 (тис. дол.) 

Сальдо 

 (тис. дол.) 

2015 1223,6 2884,7 -1661,0 

2016 2075,1 3520,5 -1445,4 

2017 2735,0 4051,5 -1316,5 

2018 2804,5 4353,1 -1548,6 

2019 2996,7 4951,6 -1954,9 
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Торгівля і сфера послуг 

 

 

 

 

 

Станом на 01.01.2021 року у сфері малого і середнього бізнесу зареєстро-

вано 1489 суб’єктів малого підприємництва, з них юридичних осіб 222, фізичних 

осіб 1267 або 85,1% від загальної чисельності суб’єктів підприємницької діяль-

ності. Одночасно, кількість діючих суб’єктів малого підприємництва складає 

1336 одиниць, з них 114 юридичні особи та 1222 фізичних осіб. Кількість зареє-

строваних та діючих суб’єктів середнього підприємництва складає 3 одиниці. 

Загальна чисельність осіб, зайнятих на малих підприємствах станом на 

01.01.2021 року, налічує 423 працівників, кількість зайнятих працівників у фізи-

чних осіб-підприємців – 432. Чисельність працюючих у суб’єктів середнього під-

приємництва складає 589 осіб. Частка надходжень до місцевого бюджету від 

суб’єктів малого та середнього підприємництва за 2020 рік складає 14,1% від за-

гальної суми надходжень до місцевого бюджету. 

2016

156740,5

2017

178148,6

2018

166467,5

2019

253081,3

Динаміка товарообороту за 2016-2019

роки (тис.грн.)

2016 2017 2018 2019

 2016 2017 2018 2019 

Роздрібний това-

рооборот 
156740,5 178148,6 166467,5 253081,3 
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Мережа побутових торговельних закладів, закладів громадського ха-

рчування станом на 01.01.2021 року 

Заклади кількість В т.ч. приват-

них 

магазини 313 313 

кафе  37 37 

їдальня  15 15 

буфет 3 3 

кафетерій 2 2 

закусочна  1 1 

кав’ярня  1 1 

бар 2 2 

ринки 2 2 

будинки побуту 2 2 

перукарні 26 26 

пункти ремонту взуття 11 11 

фото салони 2 2 

телеательє  2 2 

Ремонт годинників 2 2 

Кабельне телебачення 1 1 

Ремонт побутової техніки 2 2 

Ритуальні послуги 5 5 

Сауна 1 1 

Ремонт та виготовлення ювелірних 

виробів 

2 2 

Аптеки  21 21 

Кіоски 42 42 
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Фінансова інфраструктура та мережа підтримки бізнесу 

На початок 2021 року на території Козятинської міської територіальної 

громади працюють 7 відділень банків та 22 банкомати: 

• Козятинське ТВБВ №10001/0132 філія Вінницького обласного управ-

ління АТ "Ощадбанк"– 2 відділення, 5 банкоматів; 

• Козятинське ТВБВ №10001/0132 філія Вінницького обласного управ-

ління АТ "Ощадбанк"– 1 відділення,3 банкомати; 

• Козятинське відділення Вінницької філії ПАТ «Приватбанк» – 1 

відділення, 5 банкоматів; 

• Козятинське відділення ПАТ "Райфайзен Банк Аваль"– 1 відділення, 3 

банкомати; 

• Козятинське відділення АКБ «Індустріалбанк»– 1 відділення, 4 банко-

мати; 

Козятинське відділення №244/01 АБ «Укргазбанк» - "– 1 відділення,2 бан-

комати. 

Бізнес інкубатор в місті відсутній. 

Зважаючи на розмір громади банківська мережа є достатньо розвинена, 

натомість мережа підтримки бізнесу потребує розширення та залучення/ство-

рення нових структур для сприяння створенню та ефективній діяльності нових 

підприємницьких структур. 

У податковій сфері в Козятинській громаді здійснює діяльність відповідно 

Козятинське управління ГУ ДПС у Вінницькій області 

 Бюджет громади 

За 2020 рік до бюджету Козятинської територіальної громади надійшло до-

ходів по загальному фонду бюджету без урахування трансфертів 185690,2 тис. 

грн., що становить 90,5% до плану на рік, затвердженого міською  радою з ура-

хуванням змін (заплановано 205 161,1тис.грн.). Основним бюджетоутворюючим 

податком залишається податок на доходи фізичних осіб, який становить більше 

78% доходів загального фонду бюджету. Податку на доходи фізичних осіб за  
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2020 рік фактично надійшло 145 252,9 тис. грн., що становить 87,3% до рі-

чного уточненого плану (заплановано  166 321,0 тис. грн.). 

А також значну  частку від всіх податкових надходжень до бюджету скла-

дають єдиний податок  (7,9%), податок на нерухоме майно відмінне від земельної 

ділянки (2,6%), плата за землю –6,3%. 

Крім власних надходжень податків і зборів, до загального фонду бюджету 

отримано 51398,6 тис. грн. субвенцій з бюджетів усіх рівнів. Проти аналогічного 

періоду 2019 року надходження дотацій та субвенцій зменшились на 50 174,3 

тис. грн, або на 49,4%. 

Планові показники дохідної частини Козятинської міської територіальної 

громади на 2021 рік, з урахуванням міжбюджетних трансфертів складають  

339 531,9 тис. грн. Доходи бюджету територіальної громади без урахування мі-

жбюджетних трансфертів, затверджено у сумі 234 808,7 тис. грн., Збільшення до-

хідної частини  бюджету складе 26,46% або на  49 118,6 тис. грн. більше у порі-

внянні з 2020 роком в значній мірі за рахунок приєднаних територіальних гро-

мад. 

 

Сукупні та власні доходи міського бюджету за 2016-2020 роки, тис.грн 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Власні до-

ходи   108 507,63  138941,48  172021,32  194385,82 208391,44 

 Доходи 

всього  2216987,76 303387,54  339437,14  298082,92 260457,03 
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Найбільші платники ПДФО у 2020р. /млн.грн./ 

АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» 90,4 

ТОВ «КОЗЯТИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» 31,8 

ТОВ «ІНТЕРНЕТ-РЕКЛАМА РІА» 5,4 

ПРАТ «КОЗЯТИНХЛІБ» 1,9 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «Міська лікарня» Козятинської мі-

ської ради 

1,7 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КМЦПМСД» 1,7 

ТОВ «СОКА Україна» 1,1 

ПАТ «ВІННИЦЯГАЗ» 1,0 

ТОВ «ЗЕРНОКОМПЛЕКС СИВАШ» 0,9 

ТОВ «АТБ-МАРКЕТ» 0,8 

ТОВ « СІГНЕТ-ЦЕНТР» 0,7 

 

Структура видатків міського бюджету у 2020році. 

 

Як бачимо з діаграми, левову частину видатків припадає на освіту. 

  

13,5%

44,6%

6,7%

5,0%

2,1%2,0%7,0%
14,7%1,8%2,6%

Державне управління Освіта

Соціальний захист ЖКГ

Культура Фізична культура та спорт

Охорона здоров"я Реверсна дотація

Трансферти до інших бюджетів Інші видатки
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2. МІСІЯ ТА СТРАТЕГІЧНЕ БАЧЕННЯ 

2.1 SWOT-АНАЛІЗ Козятинської міської територіальної громади 

Місія громади – це причина появи, основне призначення та сенс її існу-

вання, сукупність унікальних історичних і сучасних особливостей та конкурент-

них переваг, які вже є, та які громада хотіла б зберегти для подальшого свого 

розвитку, або здобути у свідомому процесі розвитку.  

Стратегічне Бачення – це спільне, погоджене на основі консенсусу, уяв-

лення жителів про те, якою громада має виглядати в майбутньому. Визначення 

Бачення є ключовою і відправною точкою, воно спирається на основні характе-

ристики та стратегічні напрями і стає головною ідеєю всього стратегічного пла-

нування. 

Іноді Стратегічне Бачення формулюється досить деталізовано, навіть із 

визначенням певних показників. Іноді дві категорії (Місію та Стратегічне Ба-

чення) об'єднують в одну. Члени Робочої групи дійшли згоди, що Місія та Ба-

чення майбутнього громади в 2030 році органічно співпадають та відображають 

як історичне призначення території, так і сучасні уявлення громади про свої кон-

курентні переваги для успішного стабільного розвитку 

 

МІСІЯ-БАЧЕННЯ Козятинської міської територіальної громади у 

2030 році 

 Козятинська міська територіальна громада 2030 – відкрита і безпечна 

територія дружної громади, зручна і гостинна, територія фестивалів та 

спортивних змагань, відкрита для інвесторів, потужний транзитно-логісти-

чний хаб на півночі Вінниччини.  

 

Для вибору пріоритетів Робочою групою було проаналізовано внутрішні 

та зовнішні фактори, які мають безпосередній позитивний або негативний вплив 

на громаду, результати відображено у вигляді таблиці SWOT-аналізу (сильні (S 

– strengths), слабкі (W – weaknesses) сторони об’єкту, який аналізується; мож 
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ливості (O – opportunities), що існують для нього або можуть з’явитися з 

часом і загрози (T – threats), з якими об’єкт зіштовхується або може зіштовхну-

тися протягом своєї подальшої діяльності та розвитку) : 

Сильні сторони (внутрішні) Слабкі сторони (внутрішні) 

1. Зручне географічне розташування у 

північній частині Вінницької обла-

сті, близькість міжнародного авто-

шляху М21, розвинута транспортна 

мережа. 

 

1. Невизначеність громади щодо 

можливості використання підп-

риємств залізничного транспо-

рту Південно-Західної заліз-

ниці. 

2. Великий залізничний вузол в  

м. Козятин на перехресті направлень 

на Київ, Одесу, Львів, з можливістю 

виходу до під’їзних колій АО «Укрза-

лізниця». 

2. Зниження доходів громадян, ве-

лика кількість непрацевлашто-

ваного кваліфікованого персо-

налу. 

3. Наявність промислових підпри-

ємств. 

3. Низька свідомість платників по-

датків. 

4. Висококваліфіковані працівники 

(інженери, медики). 

4. Негативна демографічна ситуа-

ція (зменшення кількості насе-

лення, старіння), відтік кваліфі-

кованих кадрів з громади. 

5. Наявність вільних будівель приваб-

ливих для інвесторів у сфері про-

мисловості. 

5. Незадовільний стан доріг та 

транспортне сполучення між се-

лами громади (дороги, комуні-

кації). 

6. Наявність родовищ корисних копа-

лин(каолін, суглинки, граніт) 

6. Дефіцит педагогічних кадрів у 

ЗЗСО. 

7. Велика кількість об`єктів спортив-

ної інфраструктури (стадіони, ба-

сейн, ДЮСШ, спортивні секції). 

 

 7. Недостатній рівень впрова-

дження енергозберігаючих тех-

нологій  у ЗЗСО 

8. Наявність закладів позашкільної 

освіти (музична школа, Центр дитя-

чої та юнацької творчості). 

8. Не використовуються альтерна-

тивні джерела енергії у населе-

них пунктах громади 

9. Велика кількість створених ОСББ в 

м. Козятин. 

9. Відсутність житла та соціальної 

підтримки від громади (матеріа-

льна допомога, соціальні пла-

тежі, організація підвозу та 

інше) молодим спеціалістам 

сільської місцевості. 
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10. Значний сільськогосподарський по-

тенціал, велика кількість зерносхо-

вищ 

10. Неналежний рівень матеріа-

льно-технічного забезпечення 

для проведення роботи щодо 

військо-патріотичного вихо-

вання учнівської молоді. 

11. Сприятливі агрокліматичні умови 11. Недостатній рівень природоохо-

ронних заходів по збереженню 

водних ресурсів 

12. Належний рівень патріотичної сві-

домості населення громади 

12. Відсутність системної роботи за 

доглядом паркової зони, зеле-

них насаджень 

13. Відсутність етнічних та релігійних 

конфліктів. 

13. Брак туристичної та бізнес-ін-

фраструктури (готелів та біз-

нес-центрів) 

14. Зростання частки малого і серед-

нього бізнесу в економіці міста 

14. Застаріла дощова каналізація, 

недостатнє зовнішнє освітлення 

та застаріла інфраструктура во-

допостачання в м. Козятин. 

15. Впроваджений роздільний збір по-

бутових відходів в м. Козятин (сміт-

тєвози, контейнери, сортувальна лі-

нія). 

15. Недосконала система збору і 

вивезення сміття в селах, забру-

дненість  лісосмуг, спалювання 

сміття на стихійних сміттєзва-

лищах. 

16. Наявність базової інфраструктури у 

більшості населених пунктів гро-

мади (медична, освітня, соціальна), 

сучасний ЦНАП в м. Козятин. 

16. Відсутність достатньої кілько-

сті сучасних і облаштованих 

громадських просторів, в т. ч. 

дитячих та спортивних майдан-

чиків, паркових зон, пляжів, зон 

відпочинку. 

17. Культурна спадщина (історико-ар-

хітектурна пам`ятка Козятинський 

залізничний вокзал, батьківщина 

родини Михайла Грушевського в       

с.Сестринівка). 

17.  Відсутність вільних земельних 

ділянок під міське кладовище 

та в с.Махаринці 

 18. Низький рівень громадської ак-

тивності. 

 19. Незадовільне покриття мобіль-

ним зв’язком, відсутність швид-

кісного Інтернету у деяких насе-

лених пунктах. 
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Можливості (зовнішні) Загрози (зовнішні) 

1. Покращення бізнес-клімату в 

Україні за рахунок проактивної 

урядової політики 

1. Міграція населення до сусід-

ніх великих міст та за кордон 

2. Участь у програмах міжнарод-

ної технічної допомоги, націо-

нальних і регіональних програ-

мах, зокрема тих, які стосу-

ються освіти, підтримки  людей 

з вразливих категорій, спорту, 

розвитку малого і середнього 

бізнесу та інвестицій Імплемен-

тація Угоди про Асоціацію з 

Європейським Союзом (збіль-

шення квот на експорт с/г про-

дукції) 

2. Продовження негативних змін 

клімату 

3. Реалізація проєктів міжмуніци-

пального характеру при спів-

праці із сусідніми територіаль-

ними громадами 

3. Зменшення запасів підземних 

та поверхневих вод 

4. Зростання попиту на продово-

льство на світовому ринку, що 

стимулюватиме виробництво та 

переробку продукції сільського 

господарства 

4. Нестабільність національної 

валюти 

5. Зростання популярності сільсь-

кого, зеленого, культурного, 

світоглядного туризму в Україні 

та Європі 

5. Продовження війни на Сході 

країни, поширення терористи-

чної загрози на   інші регіони 

6. Підвищення інвестиційної при-

вабливості держави, регіону і 

громади 

6. Зростання цін на енергоносії 

7. Завершення реформ у державі 

(адмін.тер.устрій, медична, осві-

тня) 

7. Нестабільна  політична ситуа-

ція, погіршення Міждержав-

них відносин з  основними за-

кордонними партнерами Ук-

раїни 

8. Рекреаційний потенціал та  ная-

вні водні об’єкти 

8. COVID-19 

9. Інвестиційно привабливі об’єкти 

комунальної власності, що не 

використовуються 

9. Перекладання повноважень з 

центрального рівня на місцевий 

без фінансового забезпечення 

 10. Зменшення кількості населення 

 11. Розорення природоохоронних 

зон 
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 12. Створення стихійних сміттєзва-

лищ 

 13. Відсутність екологічної куль-

тури населення громади 

 14. Знищення захисних лісосмуг 

Сильні сторони (внутрішні) Слабкі сторони (внутрішні) 

18. Зручне географічне розташування у 

північній частині Вінницької обла-

сті, близькість міжнародного авто-

шляху М21, розвинута транспортна 

мережа. 

 

20. Невизначеність громади щодо 

можливості використання підп-

риємств залізничного транспо-

рту Південно-Західної заліз-

ниці. 

19. Великий залізничний вузол в  

м. Козятин на перехресті направлень 

на Київ, Одесу, Львів, з можливістю 

виходу до під’їзних колій АО «Укрза-

лізниця». 

21. Зниження доходів громадян, ве-

лика кількість непрацевлашто-

ваного кваліфікованого персо-

налу. 

20. Наявність промислових підпри-

ємств. 

22. Низька свідомість платників по-

датків. 

21. Висококваліфіковані працівники 

(інженери, медики). 

23. Негативна демографічна ситуа-

ція (зменшення кількості насе-

лення, старіння), відтік кваліфі-

кованих кадрів з громади. 

22. Наявність вільних будівель приваб-

ливих для інвесторів у сфері про-

мисловості. 

24. Незадовільне транспортне спо-

лучення між селами громади 

(дороги, комунікації). 

23. Наявність родовищ корисних копа-

лин. 

25. Дефіцит педагогічних кадрів у 

ЗЗСО. 

24. Велика кількість об`єктів спортив-

ної інфраструктури (стадіони, ба-

сейн, ДЮСШ). 

26. Незадовільний стан доріг у на-

селених пунктах. 

25. Унікальний стадіон «Локомотив» 

на острові, басейн, ДЮСШ, спор-

тивні секції. 

27. Недостатній рівень впрова-

дження енергозберігаючих тех-

нологій  у ЗЗСО 

26. Наявність закладів позашкільної 

освіти (музична школа, Центр дитя-

чої та юнацької творчості). 

28. Не використовуються альтерна-

тивні джерела енергії у населе-

них пунктах громади 

27. Велика кількість створених ОСББ в 

м. Козятин. 

29. Відсутність житла та соціальної 

підтримки від громади (матеріа-

льна допомога, соціальні пла-

тежі, організація підвозу та 

інше) молодим спеціалістам 

сільської місцевості. 
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28. Значний сільськогосподарський по-

тенціал, велика кількість зерносхо-

вищ 

30. Неналежний рівень матеріа-

льно-технічного забезпечення 

для проведення роботи щодо 

військо-патріотичного вихо-

вання учнівської молоді. 

29. Сприятливі агрокліматичні умови 31. Недостатній рівень природоохо-

ронних заходів по збереженню 

водних ресурсів 

30. Належний рівень патріотичної сві-

домості населення громади 

32. Відсутність системної роботи за 

доглядом паркової зони, зеле-

них насаджень 

31. Відсутність етнічних та релігійних 

конфліктів. 

33. Брак туристичної та бізнес-ін-

фраструктури (готелів та біз-

нес-центрів) 

32. Зростання частки малого і серед-

нього бізнесу в економіці міста 

34. Застаріла дощова каналізація, 

недостатнє зовнішнє освітлення 

та застаріла інфраструктура во-

допостачання в м. Козятин. 

33. Впроваджений роздільний збір по-

бутових відходів в м. Козятин (сміт-

тєвози, контейнери, сортувальна лі-

нія). 

35. Недосконала система збору і 

вивезення сміття в селах, забру-

дненість  лісосмуг, спалювання 

сміття на стихійних сміттєзва-

лищах. 

34. Наявність базової інфраструктури у 

більшості населених пунктів гро-

мади (медична, освітня, соціальна), 

сучасний ЦНАП в м. Козятин. 

36. Відсутність достатньої кілько-

сті сучасних і облаштованих 

громадських просторів, в т. ч. 

дитячих та спортивних майдан-

чиків, паркових зон, пляжів, зон 

відпочинку. 

35. Культурна спадщина (історико-ар-

хітектурна пам`ятка Козятинський 

залізничний вокзал, батьківщина 

родини Михайла Грушевського в       

с.Сестринівка). 

37. Відсутність вільних земельних 

ділянок під міське кладовище 

та в с.Махаринці 

 38. Низький рівень громадської ак-

тивності. 

 39. Незадовільне покриття мобіль-

ним зв’язком, відсутність швид-

кісного Інтернету у деяких насе-

лених пунктах. 
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Можливості (зовнішні) Загрози (зовнішні) 

10. Покращення бізнес-клімату в 

Україні за рахунок проактивної 

урядової політики 

15. Міграція населення до сусід-

ніх великих міст та за кордон 

11. Участь у програмах міжнарод-

ної технічної допомоги, націо-

нальних і регіональних програ-

мах, зокрема тих, які стосу-

ються освіти, підтримки людей 

з вразливих категорій, спорту, 

розвитку малого і середнього 

бізнесу та інвестицій Імплемен-

тація Угоди про Асоціацію з 

Європейським Союзом (збіль-

шення квот на експорт с/г про-

дукції) 

16. Продовження негативних змін 

клімату 

12. Реалізація проєктів міжмуніци-

пального характеру при спів-

праці із сусідніми територіаль-

ними громадами 

17. Зменшення запасів підземних 

та поверхневих вод 

13. Зростання попиту на продово-

льство на світовому ринку, що 

стимулюватиме виробництво та 

переробку продукції сільського 

господарства 

18. Нестабільність національної 

валюти 

14. Зростання популярності сільсь-

кого, зеленого, культурного, 

світоглядного туризму в Україні 

та Європі 

19. Продовження війни на Сході 

країни, поширення терористи-

чної загрози на   інші регіони 

15. Підвищення інвестиційної при-

вабливості держави, регіону і 

громади 

20. Зростання цін на енергоносії 

16. Завершення реформ у державі 

(адмін.тер.устрій, медична, осві-

тня) 

21. Нестабільна  політична ситуа-

ція, погіршення Міждержав-

них відносин з  основними за-

кордонними партнерами Ук-

раїни 

17. Рекреаційний потенціал та 

наявні водні об’єкти 

22. COVID-19 

18. Інвестиційно привабливі 

об’єкти комунальної власності, 

що не використовуються 

23. Перекладання повноважень з 

центрального рівня на місцевий 

без фінансового забезпечення 

 24. Зменшення кількості населення 

 25. Розорення природоохоронних 

зон 
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 26. Створення стихійних сміттєзва-

лищ 

 27. Відсутність екологічної куль-

тури населення громади 

 28. Знищення захисних лісосмуг 

 

SWOT-аналіз дає змогу виявити ті сильні і слабкі сторони, які потребують 

найбільшої уваги і зусиль з боку громади. В умовах децентралізації кожна гро-

мада має знайти і активно просувати свої унікальні можливості, так звані «Точки 

Розвитку». 

Вигідне географічне положення та значний транзитний потенціал визнача-

ють Точку Розвитку Козятинської міської територіальної громади як транзитно-

логістичний хаб. 

На основі проведеного SWOT-аналізу робочою групою було визначено 

Місію та Стратегічне бачення розвитку Козятинської міської територіальної гро-

мади до 2030 року. 

Фінальний результат бажаного стану майбутнього 

Козятинської міської територіальної громади у 2030 році було сформовано 

за результатами стратегічних сесій та аналізу заповнених анкет-опитувальників, 

форм пропозицій проектних ідей, проведених на території громади у травні-сер-

пні 2020 року та у січні-квітні 2021 року. Воно враховує думку представників 

різних верств населення, вікових груп і місцевого бізнесу. 
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3. СТРАТЕГІЧНІ ТА ОПЕРАТИВНІ ЦІЛІ 

 

Стратегічні, оперативні цілі і завдання відповідають принципам, пріорите-

там, стратегічним та операційним цілям та завданням Державної стратегії регіо-

нального розвитку на 2021-2027 роки та стратегічним документам, що регламе-

нтують просторовий та регіональний розвиток Вінницької області, зокрема Стра-

тегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 

2027 року.  

Стратегічна ціль 1. Економічний добробут громади 

Оперативна ціль 1.1. Інвестиційно-приваблива громада 

Оперативна ціль 1.2. Прозорий та успішний бізнес на конкурентних засадах 

Оперативна ціль 1.3. Зайнятість населення 

 

Стратегічна ціль 2. Розвинена інфраструктура на засадах сталого розвитку 

Оперативна ціль 2.1. Доступна питна вода 

Оперативна ціль 2.2. Розвиток технічної інфраструктури та   благоустрій тери-

торії 

Оперативна ціль 2.3. Якісна дорожня інфраструктура та доступні транспортні по-

слуги 

 

Стратегічна ціль 3. Якісна дошкільна та загальна середня освіта в громаді 

Оперативна ціль 3.1. Адаптована мережа дошкільних та шкільних навчальних 

закладів із сучасними умовами, що забезпечують якісну освіту 

 

Стратегічна ціль 4. Фізичний та психологічний добробут громади 

Оперативна ціль 4.1. Адаптована мережа медичних закладів, що спроможна 

надати кваліфіковану медичну допомогу 

Оперативна ціль 4.2. Доступні адміністративні послуги 

Оперативна ціль 4.3. Спортивна та освічена громада 
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Стратегічна ціль 5. Соціально зближена і безпечна громада 

Оперативна ціль 5.1. Об`єднана, соціально зближена громада 

Оперативна ціль 5.2. Збережена традиційна культура 

Оперативна ціль 5.3. Рівноправність, відкритість та відповідальність 

Оперативна ціль 5.4. Відсутність екологічних правопорушень 

Оперативна ціль 5.5. Раціональне використання природних ресурсів у громаді 

 

Матриця стратегічних, оперативних цілей, завдань  
Стратегічна ціль Оперативна ціль Завдання 

1. Економічний доб-

робут громади 

 

1.1. Інвестиційно-

приваблива гро-

мада 

1.1.1. Аудит ресурсів міської територіаль-

ної громади (комунальні заклади, землі, ін-

вестиційно-привабливі, туристичні, спор-

тивні об`єкти). 

1.1.2. Підготовка фахівців, які будуть готу-

вати проєкти на конкурсні програми (з чи-

сла працівників органів місцевого само-

врядування і активу громади). 

1.1.3. Розробка інвестиційного паспорту 

громади. 

1.1.4. Створення логістичного транспор-

тно-розподільчого центру (багатофункціо-

нального термінального комплексу). 

1.1.5. Налагодження співпраці з АТ «Укр-

залізниця» щодо використання об`єктів не-

рухомості (у т.ч. занедбаних), які перебу-

вають на балансі підприємств Укрзалізниці 

на території громади. 

1.1.6. Розвиток промислових зон, індустрі-

альних та технологічних парків, підтримка 

у розвитку технічної інфраструктури, залу-

ченні інвестицій та супроводженні інвесто-

рів; 
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 1.2. Прозорий та 

успішний бізнес на 

конкурентних заса-

дах 

 

1.2.1. Створення майданчика Влада-Бізнес-

Громада для представлення інвестиційно 

привабливих об`єктів громади. 

1.2.2. Розвиток малого й середнього біз-

несу у пріоритетних для громади галузях 

економіки (у т.ч. ІT-сектору, туризму, сіль-

ського господарства, альтернативної енер-

гетики тощо); 

1.2.3. Стимулювання інвестиційної діяль-

ності з метою забезпечення участі підприє-

мців, зокрема представників місцевого біз-

несу, у відбудові підприємств та об’єктів 

інфраструктури. 

 1.3. Зайнятість на-

селення 

1.3.1.Надання суб`єктам підприємницької 

діяльності дозволів на реконструкцію при-

міщень для використання під бізнес (у разі 

необхідності) із працевлаштуванням місце-

вих мешканців. 

1.3.2.Створення консультаційного центру 

для мешканців громади щодо ведення під-

приємницької діяльності та спрощення ро-

боти бізнесу, проведення навчальних тре-

нінгів та семінарів. 

1.3.3.Розробка місцевих програм для підт-

римки та розвитку підприємців-початків-

ців. 

1.3.4.Розвиток кооперативного руху (моло-

чна галузь, садівництво-ягідництво, риба-

льство, бджільництво тощо). 

1.3.5.Впровадження сучасних стандартів 

житлової забудови з урахуванням вимог 

якості, енергозбереження, доступності для 

різних категорій населення громади. 
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2.Розвинена інфра-

структура на засадах  

сталого розвитку 

 

2.1. Доступна пи-

тна вода 

2.1.1.Забезпечення населення територіаль-

ної громади питною водою нормативної 

якості шляхом будівництва мережі центра-

лізованого водопостачання на базі артезіа-

нських свердловин, реконструкції існуючої 

мережі водопостачання. 

2.1.2.Розробка документації та підтримка 

проєктів по встановленню централізованої 

системи водопостачання, водовідведення, 

будівництво водогонів. 

2.1.3.Приведення до нормативних вимог 

зон санітарної охорони та водоохоронних 

зон джерел питного водопостачання, про-

ведення оцінки екологічного та гігієніч-

ного стану джерел питного водопоста-

чання на відповідність встановленим стан-

дартам. 

2.1.4.Очищення та знезараження громадсь-

ких криниць (санація). 

 2.2. Розвиток техні-

чної інфраструк-

тури та   благоуст-

рій території 

 

2.2.1.Розробка та затвердження в новій ре-

дакції Правил благоустрою міської терито-

ріальної громади та інших нормативних 

документів (регуляторних актів) щодо впо-

рядкування та розміщення зовнішньої рек-

лами, МАФів та інших елементів благоуст-

рою 

2.2.2.Формування зовнішнього рекламного 

оформлення адміністративного центру те-

риторіальної громади, яке відповідає су-

часним вимогам дизайну, естетики місь-

кого простору з урахуванням містобудів-

них умов. 

2.2.3.Розробка і затвердження схеми сані-

тарної очистки населених пунктів громади, 

у тому числі з організації робіт із збирання 
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та вивезення твердих та рідких побутових 

відходів. 

2.2.4.Налагодження системи поводження з 

побутовими відходами, інформаційно-про-

світницька кампанія з роздільного збору 

побутових відходів. 

2.2.5.Налагодження системи поводження з 

рідкими відходами (асенізація). 

2.2.6.Модернізація системи теплопоста-

чання об’єктів соціальної сфери у терито-

ріальній громаді : впровадження альтерна-

тивних видів палива, оснащення котелень 

золоуловлювачами, заміна теплових ме-

реж, зменшення викидів СО2,розробка 

схеми теплопостачання міста тощо. 

2.2.7.Придбання сучасної комунальної тех-

ніки для обслуговування всіх населених 

пунктів ТГ. 

 2.3. Якісна дорожня 

інфраструктура та 

доступні транспор-

тні послуги 

2.3.1.Капітальний та поточний ремонт до-

рожнього покриття, мостових переходів, 

зупинок, пішохідних переходів, тротуарів 

із врахуванням потреб людей з обмеже-

ними фізичними можливостями, облашту-

вання велодоріжок згідно стандартів та ре-

алізація робіт з нанесення розмітки і знаку-

вання. 

2.3.2.Створення карти стану й пріоритет-

ності ремонтів вулично-дорожньої мережі. 

2.3.3.Розробка і запровадження концепціії 

оптимізації дорожнього руху, враховуючи 

аспекти безпеки та надійності роботи тран-

спортної системи, модернізація системи 

дорожніх розв’язок а також сучасна сис-

тема паркування в громадських місцях.  
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2.3.4.Створення міської системи відео спо-

стереження та моніторингу руху автотран-

спорту. 

2.3.5.Визначення основних логістичних 

проблем мешканців та гостей громади з 

метою оптимізації транспортного сполу-

чення з містом і забезпечення систематич-

них та якісних послуг з перевезення паса-

жирів. 

2.3.6.Встановлення вуличних урн, лавок, 

ліхтарів,  ремонт мереж вуличного 

освітлення в ТГ шляхом технічного пере-

оснащення світильниками на основі LED 

технологій.. 

3.Якісна дошкільна 

та загальна середня  

освіта в громаді 

 

3.1. Адаптована ме-

режа дошкільних та 

шкільних навчаль-

них закладів із су-

часними умовами, 

що забезпечують 

якісну освіту 

 

3.1.1.Капітальний ремонт, реконструкція, 

термомодернізація приміщень дошкільних 

та шкільних навчальних закладів з ураху-

ванням потреб людей з обмеженими мож-

ливостями. 

3.1.2.Оснащення закладів освіти, особливо 

кабінетів для вивчення природничо-мате-

матичних предметів, сучасним навчальним 

обладнанням, дидактичними матеріалами, 

меблями, необхідними для навчального 

процесу;  

3.1.3.Придбання шкільних автобусів для 

організації якісного підвезення учнів та пе-

дагогічних працівників до навчальних за-

кладів. 

3.1.4.Створення академічного ліцею для 

забезпечення якісної профільної освіти та 

свідомого вибору учнями майбутньої 

сфери діяльності; 

3.1.5.Забезпечення концептуальних засад 

«Нової української школи» у закладах 
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загальної середньої освіти міста: новий 

зміст освіти, заснований на формуванні 

компетентностей ХХІ століття; орієнтація 

на потреби учня в освітньому процесі; на-

скрізний процес виховання, який формує 

цінності; педагогіка, що ґрунтується на 

партнерстві між учнем, учителем та бать-

ками; 

3.1.6.Створення Центру розвитку дитини з 

урахуванням потреб усіх жителів територі-

альної громади. 

3.1.7.Забезпечення архітектурної доступ-

ності приміщень усіх закладів освіти міста; 

розвиток  інклюзивно-ресурсного центру 

міської територіальної громади для оцінки, 

надання психолого-педагогічної допомоги 

та системного супроводження дітей з особ-

ливими освітніми потребами,створення ін-

клюзивних коворкінг-зон у школах для на-

вчання дітей з особливими освітніми пот-

ребами; 

3.1.8.Створення умов для безпечного нав-

чання та перебування у закладах освіти: за-

безпечення функціонування систем відеос-

постереження у закладах освіти; встанов-

лення систем пожежної сигналізації  при-

міщеннях освітніх закладів; 

3.1.9. Капітальний ремонт, реконструкція, 

харчоблоків дошкільних та шкільних нав-

чальних закладів; 

4.Фізичний та психо-

логічний добробут  

громади 

 

4.1. Адаптована ме-

режа медичних за-

кладів, що спромо-

жна надати 

4.1.1.Капітальний ремонт і реконструкція 

приміщень фельдшерських пунктів, амбу-

латорій, ЦПМСД, будівель Козятинської 

центральної районної лікарні відділення 
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кваліфіковану ме-

дичну допомогу 

 

екстреної(невідкладної) допомоги,  їх 

оснащення із врахуванням потреб людей. 

4.1.2.Придбання спеціалізованих автомобі-

лів медичного призначення, в тому числі 

автомобілів швидкої допомоги для транс-

портування пацієнтів, оснащення їх спеціа-

льним обладнанням та виробами медич-

ного призначення. 

4.1.3.Оптимізація закладів охорони здо-

ров’я вторинної ланки шляхом реорганіза-

ції існуючої на території міської територіа-

льної громади мережі. 

4.1.4. Забезпечення повним пакетом медич-

них послуг населення громади з урахуван-

ням гендерного аспекту. 

 4.2. Доступні адмі-

ністративні пос-

луги 

4.2.1.Організація віддалених робочих 

місць адміністраторів ЦНАП, підготовка 

фахівців. 

4.2.2.Створення інформаційного інтернет-

порталу для інформування громадськості 

про роботу органів місцевого самовряду-

вання. 

 4.3. Спортивна та 

освічена громада 

 

 

4.3.1.Ремонт і реконструкція міських стаді-

онів, басейну «Дельфін», спортивних ком-

плексів; розширення мережі спортивних 

закладів, дитячо-юнацьких клубів, облаш-

тування стадіонів, спортивних майданчи-

ків у всіх населених пунктах громади, в 

тому числі скейт парку, матеріально-техні-

чне забезпечення закладів спорту. 

4.3.2.Відновлення спорткомплексу «Локо-

мотив» у м.Козятин, організація і прове-

дення спортивних змагань і спортивних 

свят. 
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4.3.3.Ремонт і реконструкція приміщень 

закладів культури, сільських клубів, біблі-

отек; їх трансформація у сучасні осередки 

культурного дозвілля та просвіти (багато-

функціональні «хаби») з урахуванням пот-

реб людей з обмеженими фізичними мож-

ливостями. 

4.3.4.Започаткування та промоція регуляр-

них культурних і спортивних заходів в те-

риторіальній громаді. 

4.3.5. Будівництво (модернізація) спортив-

них споруд (облаштування необхідним об-

ладнанням) з урахуванням гендерного ас-

пекту 

5.Соціально збли-

жена і безпечна гро-

мада 

 

5.1. Об`єднана, со-

ціально зближена 

громада 

 

5.1.1.Будівництво/ремонт дитячих майдан-

чиків у всіх населених пунктах громади. 

5.1.2.Облаштування центральної площі в 

м. Козятин. 

5.1.3.Облаштування та впорядкування Ко-

зятинського міського парку, парку відпо-

чинку по вул.Катукова, парку на території 

залізничного вокзалу станції Козятин 

5.1.4.Впорядкування місць громадського 

відпочинку у всіх населених пунктах гро-

мади. 

5.1.5.Облаштування торгових площ/майда-

нчиків, ліквідація стихійних ринків на те-

риторії м. Козятин. 

5.1.6.Облаштування пляжів, зон відпочи-

нку у всіх населених пунктах громади. 

5.1.7.Відновлення роботи кінотеатрів та 

облаштування літніх кінотеатрів. 

 5.2. Збережена тра-

диційна культура 

 

5.2.1.Відбудова/реставрація пам`яток куль-

турної спадщини в населених пунктах з об-

лаштуванням громадських просторів. 
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5.2.2.Створення центрів культури та етног-

рафії для збереження і розвитку традицій 

кожного села і міста громади. 

5.2.3.Відновлення та збереження елементів 

нематеріальної культурної спадщини, по-

пуляризація серед населення та гостей ре-

гіону (у т.ч. через розвиток туризму); 

 5.3. Рівноправність, 

відкритість та від-

повідальність 

 

5.3.1. Підтримка роботи сервісу з надання 

правової допомоги жителям громади щодо 

відстоювання і захисту їхніх прав як гро-

мадян (юридична консультація). 

5.3.2. Створення кризових центрів для 

осіб, які опинилися в скрутних життєвих 

обставинах, в тому числі: впровадження 

моделі Барнахус (у перекладі «дім для ді-

тей»); малий груповий будинок – заклад 

соціального захисту для тривалого (стаціо-

нарного проживання) дітей сиріт, дітей по-

збавлених батьківського піклування та осіб 

з їх числа в умовах наближених до сімей-

них; моніторинг потреби населення у пос-

лузі раннього втручання для забезпечення 

якісного розвитку дітей територіальної 

громади. 

5.3.3. Створення молодіжних публічних 

просторів(центрів), розвиток волонтер-

ського руху. 

5.3.4. Реконструкція, капітальний та пото-

чний ремонт наявних приміщень для обла-

штування в них нових притулків для осіб, 

які постраждали від домашнього насильс-

тва та/або насильства за ознакою статі , 

денних центрів соціально-психологічної 

допомоги особам, які постраждали від 
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домашнього насильства та/або насильства 

за ознакою статі  

5.3.5.Створення умов для самореалізації та 

участі дітей та молоді у житті громади 

5.3.6.Забезпечення розвитку системи наці-

онально-патріотичного виховання дітей і 

молоді на рівні ТГ як важливої складової 

національної безпеки української держави 

 5.4. Відсутність 

екологічних право-

порушень 

 

5.4.1. Створення майданчика Влада-Бізнес-

Громада для вирішення проблеми з місце-

вими підприємствами-забруднювачами зі 

зниження екологічного навантаження на 

навколишнє середовище. 

5.4.2. Створення «гарячої лінії» для пові-

домлень про факти екологічного забруд-

нення населенням та підприємствами. 

5.4.3.Знешкодження непридатних та забо-

ронених пестицидів та агрохімікатів 

5.4.4. Розвиток інфраструктури регіональ-

них кластерів з управління відходами 

 5.5. Раціональне 

використання при-

родних ресурсів  у 

громаді 

 

5.5.1. Ліквідація стихійних сміттєзвалищ, 

паспортизація полігонів побутових відхо-

дів. 

5.5.2. Розчищення русел річок, водойм (не 

під час нерестового періоду). 

5.5.3. Реконструкція очисних споруд у с. 

Залізничне. 

 

Стратегічна ціль 1.Економічний добробут громади 

Обґрунтування: економічний добробут громади неможливий без 

розвитку місцевої економіки, тому громада має використати всі місцеві 

конкурентні переваги. 

Мета: за допомогою інтелектуальних, людських, інституційних, 

інфраструктурних, енергетичних, фізичних та природних ресурсів 
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побудувати в громаді власну прозору, зростаючу і «самоокупну» еконо-

мічну систему, яка не тільки залучить   інвестиції, підтримає розвиток іс-

нуючого місцевого бізнесу, створить нові робочі місця, а й наповнить мі-

сцевий бюджет. 

Оперативна ціль 1.1. Інвестиційно-приваблива громада 

Реалізація проєктів дозволить громаді стати привабливим майдан-

чиком для залучення стратегічних інвесторів, розвитку високопродукти-

вних ресурсів, що забезпечить зростання конкурентоспроможності те-

риторії, забезпечить її розвиток  та ефективне використання людського 

капіталу. 

Бенефіціари (вигодонабувачі): інвестори, підприємці, малий та се-

редній бізнес, фермери. 

Заходи/завдання: 

1.1.1 Аудит ресурсів міської територіальної громади (комунальні заклади, 

землі, інвестиційно-привабливі, туристичні, спортивні об`єкти). 

1.1.2 Підготовка фахівців, які будуть готувати проєкти на конкурсні про-

грами (з числа працівників органів місцевого самоврядування і активу гро-

мади). 

1.1.3 Розробка інвестиційного паспорту громади. 

1.1.4 Створення логістичного транспортно-розподільчого центру (багато-

функціонального термінального комплексу). 

1.1.5 Налагодження співпраці з АТ «Укрзалізниця» щодо використання 

об`єктів нерухомості (у т.ч. занедбаних), які перебувають на балансі підп-

риємств Укрзалізниці на території громади. 

1.1.6 Розвиток промислових зон, індустріальних та технологічних парків, 

підтримка у розвитку технічної інфраструктури, залученні інвестицій та 

супроводженні інвесторів. 
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Оперативна ціль 1.2. Прозорий та успішний бізнес на конкурентних заса-

дах 

Надання суб`єктам підприємницької діяльності на прозорих конку-

рсних засадах під об`єкти комерційного призначення земельних ділянок, 

комунальних об`єктів або потенційних туристичних об`єктів – це най-

більш ефективний спосіб наповнення місцевого бюджету. Застосування 

механізму публічно-приватного партнерства в  управлінні  територіями 

не тільки сприятиме залученню ресурсів, а й вирішить частину соціально-

економічних та екологічних проблем, забезпечить економічний добробут 

громади та туристичну привабливість. Відновленню довіри до влади 

сприятиме громадський контроль за умови дотримання всіма сторонами 

(Влада-Бізнес-Громада) принципів партнерства і рівноправності, відкри-

тості та відповідальності, раціональності й збалансованості, узгодженості 

інтересів та запобігання корупції, компетентності, політичної незалежно-

сті. 

Бенефіціари (вигодонабувачі): інвестори, підприємці, малий та сере-

дній бізнес, фермери. 

Заходи/ завдання: 

1.2.1. Створення майданчика Влада-Бізнес-Громада для представлення 

інвестиційно привабливих об`єктів громади. 

1.2.2. Розвиток малого й середнього бізнесу у пріоритетних для громадах 

галузях економіки (у т.ч. ІT-сектору, туризму, сільського господарства, альтер-

нативної енергетики тощо); 

1.2.3. Стимулювання інвестиційної діяльності з метою забезпечення участі 

підприємців, зокрема представників місцевого бізнесу, у відбудові підприємств 

та об’єктів інфраструктури. 

Оперативна ціль 1.3. Зайнятість населення 

Працевлаштування населення сільської місцевості на підприємствах, 

що використовують землі сільгосппризначення, надасть змогу забезпе-

чити ефективне виробництво, задовольнить потреби працівників-
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мешканців громади, наповнить місцевий бюджет і відродить соціальну 

сферу села. 

Навчальні тренінги та семінари, місцеві програми для підтримки та 

розвитку підприємців і підприємців-початківців дозволять здобути 

знання і навички ефективного ведення підприємницької діяльності. 

Створення привабливих житлових умов та різноманітної пропозиції 

на ринку житла важливе не тільки для підвищення якості життя мешканців, але 

й тісно пов’язане зі збереженням та зміцненням кадрових ресурсів громади і по-

силенням її потенціалу як територіальної громади, привабливої для започатку-

вання нових бізнесів. У свою чергу, розвиток економічного потенціалу громади 

розширить можливості залучення приватних коштів для оновлення наявної і 

створення нової житлової забудови. 

Бенефіціари (вигодонабувачі): інвестори, підприємці, малий та се-

редній бізнес, фермери, молодь, безробітні, соціально незахищені верс-

тви населення, особи з інвалідністю, пенсіонери, молодь, працівники під-

приємств. 

Заходи/ завдання: 

1.3.1. Надання суб`єктам підприємницької діяльності дозволів на 

реконструкцію приміщень для використання під бізнес (у разі необхід-

ності) із працевлаштуванням місцевих мешканців. 

1.3.2. Створення консультаційного центру для мешканців громади 

щодо ведення підприємницької діяльності та спрощення роботи бізнесу, 

проведення навчальних тренінгів та семінарів. 

1.3.3. Розробка місцевих програм для підтримки та розвитку підпри-

ємців-початківців. 

1.3.4. Розвиток кооперативного руху (молочна галузь, садівництво-

ягідництво, рибальство, бджільництво тощо). 

1.3.5. Впровадження сучасних стандартів житлової забудови з урахуван-

ням вимог якості, енергозбереження, доступності для різних категорій населення 

громади. 
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Стратегічна ціль 2.Розвинена інфраструктура на засадах  сталого розви-

тку 

Обґрунтування: комплексний благоустрій території громади, розви-

ток інфраструктури у сфері дорожнього господарства, якісні комунальні 

послуги, спрямовані на задоволення базових потреб громади і забезпе-

чення нормальних умов проживання відповідно до стандартів. 

Мета: покращити умови проживання та соціально-побутові умови 

всіх мешканців громади, полегшити самообслуговування людей похи-

лого віку та людей з обмеженими фізичними можливостями, підвищити 

безпеку руху водіїв, пішоходів, велосипедистів та пасажирів. 

Оперативна ціль 2.1. Доступна питна вода 

Централізованим водопостачанням забезпеченні всі жителі міста 

Козятина, окрім: смт. Залізничне (частково), с.Іванківці, с.Королівка, 

с.Рубанка. Система водопостачання міста та населених пунктів міської 

територіальної громади перебуває в незадовільному стані і потребує пов-

ної модернізації зі значними капіталовкладеннями. 

Проблема нестачі та низької якості питної води пов`язана з висна-

женням запасів прісних підземних вод, а також техногенним впливом на 

якість води в існуючих джерелах. Розв`язання проблеми забезпечення які-

сною питною водою всіх населених пунктів громади полягає в реконстру-

кції та будівництві групових і локальних об`єктів водопостачання, очи-

щенні та знезараженні громадських криниць (санація).  

Бенефіціари (вигодонабувачі): усі мешканці громади.  

Заходи/завдання: 

2.1.1. Забезпечення населення територіальної громади питною во-

дою нормативної якості шляхом будівництва мережі централізованого 

водопостачання на базі артезіанських свердловин, реконструкції існуючої 

мережі водопостачання. 
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2.1.2. Розробка документації та підтримка проєктів по встановленню 

централізованої системи водопостачання, водовідведення, будівництво во-

догонів. 

2.1.3. Приведення до нормативних вимог зон санітарної охорони та водоо-

хоронних зон джерел питного водопостачання, проведення оцінки екологічного 

та гігієнічного стану джерел питного водопостачання на відповідність встанов-

леним стандартам. 

2.1.4. Очищення та знезараження громадських криниць (санація). 

Оперативна ціль 2.2. Розвиток технічної інфраструктури та благоустрій 

території 

Реалізація проєктів, а саме - розробка і затвердження схеми санітар-

ної очистки населених пунктів  громади  відповідно до правил благоуст-

рою, організація робіт зі збирання та вивезення твердих та рідких побуто-

вих відходів, налагодження системи роздільного збору побутових відхо-

дів та системи поводження з рідкими відходами (асенізація), модернізація 

міських котелень не тільки мінімізує потрапляння небезпечних речовин у 

повітря, ґрунтові води, покращить стан водойм, а й скоротить кількість 

осіб, які страждають від нестачі води, збереже здоров`я людей. 

Основними напрямами розвитку зовнішнього освітлення громади є удо-

сконалення системи керування та контролю стану мереж, уніфікація освітлюва-

льних приладів функціонального освітлення з впровадженням обладнання з ви-

сокими показниками співвідношення люміноватт та вартості. 

Бенефіціари (вигодонабувачі): усі мешканці громади. 

Заходи/ завдання: 

2.2.1. Розробка та затвердження в новій редакції Правил благоустрою мі-

ської територіальної громади та інших нормативних документів (регуляторних 

актів) щодо впорядкування та розміщення зовнішньої реклами, МАФів та інших 

елементів благоустрою 
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2.2.2. Формування зовнішнього рекламного оформлення адміністратив-

ного центру територіальної громади, яке відповідає сучасним вимогам дизайну, 

естетики міського простору з урахуванням містобудівних умов. 

2.2.3. Розробка і затвердження схеми санітарної очистки населених 

пунктів громади, у тому числі з організації робіт із збирання та вивезення 

твердих та рідких побутових відходів. 

2.2.4. Налагодження системи поводження з побутовими відходами, 

інформаційно-просвітницька кампанія з роздільного збору побутових ві-

дходів. 

2.2.5. Налагодження системи поводження з рідкими відходами (асе-

нізація). 

2.2.6. Модернізація системи теплопостачання об’єктів соціальної сфери у 

територіальній громаді : впровадження альтернативних видів палива, осна-

щення котелень золоуловлювачами, заміна теплових мереж, зменшення викидів 

СО2, розробка схеми теплопостачання міста тощо. 

2.2.7 Придбання сучасної комунальної техніки для обслуговування 

всіх населених пунктів ТГ. 

Оперативна ціль 2.3. Якісна дорожня інфраструктура та доступні тра-

нспортні послуги 

Формування ефективної транспортної системи міської громади – 

один з ключових компонентів підвищення стандартів якості життя, оскі-

льки вона підвищує доступність будь-яких об’єктів на території міста і 

розширює можливості взаємодії та спілкування людей. 

Реалізація проєктів гарантуватиме безпеку всім учасникам дорож-

нього руху, створить для мешканців громади зручні умови проживання, 

праці і відпочинку, розвине велоінфраструктуру громади. Співпраця з пе-

ревізниками, спроможними забезпечити належний технічний стан, чис-

тоту та комфорт транспортних засобів, культуру водіння, покращить як-

ість наданих послуг. 
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Бенефіціари (вигодонабувачі): усі мешканці громади. 

Заходи/ завдання: 

2.3.1. Капітальний та поточний ремонт дорожнього покриття, мос-

тових переходів, зупинок, пішохідних переходів, тротуарів із врахуванням 

потреб людей з обмеженими фізичними можливостями, облаштування ве-

лодоріжок згідно стандартів та реалізація робіт з нанесення розмітки і 

знакування. 

2.3.2. Створення карти стану й пріоритетності ремонтів вулично-дорож-

ньої мережі. 

2.3.3. Розробка і запровадження концепціії оптимізації дорожнього руху, 

враховуючи аспекти безпеки та надійності роботи транспортної системи, модер-

нізація системи дорожніх розв’язок а також сучасна система паркування в гро-

мадських місцях.  

2.3.4. Створення міської системи відео спостереження та моніторингу руху 

автотранспорту. 

2.3.5. Визначення основних логістичних проблем мешканців та гос-

тей громади з метою оптимізації транспортного сполучення з містом і за-

безпечення систематичних та якісних послуг з перевезення пасажирів. 

2.3.6. Встановлення вуличних урн, лавок, ліхтарів,  ремонт мереж вулич-

ного освітлення в ТГ шляхом технічного переоснащення світильниками на ос-

нові LED технологій.. 

Стратегічна ціль 3.Якісна дошкільна та загальна середня  освіта в громаді 

Обґрунтування: кожна дитина повинна мати доступ до якісної 

освіти, спрямованої на розвиток соціального досвіду, особистісних якос-

тей, оволодіння компетенціями, що потрібні в сучасному світі. 

Мета: створити всі необхідні умови для забезпечення якісної дошкі-

льної та загальної середньої освіти, що сприятиме всебічному розвитку, ви-

хованню, навчанню, виявленню талантів, соціалізації особистості, яка зда-

тна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має пра-

гнення до самовдосконалення і здобуття освіти упродовж життя, готової 
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до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, тру-

дової діяльності та громадянської активності, дбайливого ставлення до ро-

дини, своєї країни, довкілля. 

Оперативна ціль 3.1. Адаптована мережа дошкільних та шкільних навча-

льних закладів із сучасними умовами, що забезпечують якісну освіту 

Поставлена мета – забезпечення рівноправної та якісної початкової 

та середньої освіти, що дозволяє домогтися хороших результатів навчання. 

Реалізація проєктів створить освітній простір доступним, безбар`єрним, на-

дасть змогу дітям з обмеженими можливостями навчатися у звичайних кла-

сах і отримувати таку ж освіту, як і решта дітей, реалізовувати різні освітні 

програми, з урахуванням особливостей навчальних закладів та базових осві-

тніх програм, напрямів позашкільної діяльності, а також інших потреб учас-

ників освітнього процесу. Навчальні заклади мають враховувати інтереси 

всіх дітей, їхні особливі потреби та гарантувати безпечне, ефективне середо-

вище навчання. 

Бенефіціари (вигодонабувачі): діти (зокрема з обмеженими можливо-

стями), молодь, сім`ї. 

Заходи/ завдання: 

3.1.1 Капітальний ремонт, реконструкція, термомодернізація примі-

щень дошкільних та шкільних навчальних закладів з урахуванням потреб 

людей з обмеженими можливостями. 

3.1.2 Оснащення закладів освіти, особливо кабінетів для вивчення приро-

дничо-математичних предметів, сучасним навчальним обладнанням, дидактич-

ними матеріалами, меблями, необхідними для навчального процесу;  

3.1.3 Придбання шкільних автобусів для організації якісного підве-

зення учнів та педагогічних працівників до навчальних закладів. 

3.1.4 Створення академічного ліцею для забезпечення якісної профільної 

освіти та свідомого вибору учнями майбутньої сфери діяльності; 

3.1.5 Забезпечення концептуальних засад «Нової української школи» у 
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закладах загальної середньої освіти міста: новий зміст освіти, заснований на фо-

рмуванні компетентностей ХХІ століття; запровадження нових державних стан-

дартів базової та загальної середньої освіти; орієнтація на потреби учня в освіт-

ньому процесі; наскрізний процес виховання, який формує цінності; педагогіка, 

що ґрунтується на партнерстві між учнем, учителем та батьками; 

3.1.6 Створення Центру розвитку дитини з урахуванням потреб усіх жите-

лів територіальної громади. 

3.1.7 Забезпечення архітектурної доступності приміщень усіх закладів 

освіти міста; розвиток  інклюзивно-ресурсного центру міської територіальної 

громади для оцінки, надання психолого-педагогічної допомоги та системного су-

проводження дітей з особливими освітніми потребами, створення інклюзивних 

коворкінг-зон у школах для навчання дітей з особливими освітніми потребами; 

3.1.8 Створення умов для безпечного навчання та перебування у закладах 

освіти: забезпечення функціонування систем відеоспостереження у закладах 

освіти; встановлення систем пожежної сигналізації  приміщеннях освітніх закла-

дів; 

3.1.9 Капітальний ремонт, реконструкція, харчоблоків дошкільних та шкі-

льних навчальних закладів; 

Стратегічна ціль 4.Фізичний та психологічний добробут  громади 

Обґрунтування: кожен мешканець громади повинен мати доступ 

до медичних та адміністративних послуг, можливість культурного, духо-

вного та фізичного розвитку. Їхня доступність та якість – основні показ-

ники цивілізованості країни. Адже задоволення потреб і досягнення цілей 

громади фактично означає її функціонування та розвиток. 

Мета: створити всі необхідні умови для забезпечення користування 

своїми особистими правами як людини та громадянина в отриманні медич-

них та адміністративних послуг, підтримати системну освіту або самоос-

віту, комп’ютерну грамотність, підсилити соціальні зв`язки із суспільством,  
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міжособистісне спілкування, дозвілля, відродження та збереження на-

родної культури. 

Оперативна ціль 4.1. Адаптована мережа медичних закладів, що спромо-

жна надати кваліфіковану медичну допомогу 

Мережа закладів охорони здоров’я потребує приведення її у відповідність 

з реальними потребами населення у медичних послугах. Створення ефективної 

моделі організації системи охорони здоров`я в громаді, а саме сучасне обладнання 

та сучасні підходи до лікування, організація праці, оптимальне робоче наванта-

ження дасть змогу покращити якість та підвищити ефективність медичних послуг 

шляхом оптимального взаємного розподілу функцій, збільшити загальний об’єм 

медичних послуг, знизити витрати в розрахунку на одну надану медичну пос-

лугу, що сприятиме економії коштів громади. 

Бенефіціари (вигодонабувачі): усі мешканці громади. 

Заходи/ завдання: 

4.2.1  Капітальний ремонт і реконструкція приміщень фельдшерсь-

ких пунктів, амбулаторій, ЦПМСД, будівель Козятинської центральної 

районної лікарні відділення екстреної(невідкладної) допомоги,  їх осна-

щення із врахуванням потреб людей. 

4.2.2  Придбання спеціалізованих автомобілів медичного призна-

чення, в тому числі автомобілів швидкої допомоги для транспортування 

пацієнтів, оснащення їх спеціальним обладнанням та виробами медич-

ного призначення. 

4.2.3  Оптимізація закладів охорони здоров’я вторинної ланки шля-

хом реорганізації існуючої на території міської територіальної громади 

мережі. 

4.2.4  Забезпечення повним пакетом медичних послуг населення 

громади з урахуванням гендерного аспекту. 
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Оперативна ціль 4.2. Доступні адміністративні послуги 

Віддаленість населених пунктів від центру громади м. Козятин та кіль-

кість мешканців, які в них проживають, є вагомими факторами для утворення 

віддалених робочих місць для надання адміністративних послуг. Реалізація 

проєктів полягає в організації віддалених робочих місць, із застосовуванням рота-

ції адміністраторів і режиму неповного робочого тижня (прийому в певні визна-

чені дні та години) та інформування про роботу органів місцевого самоврядування. 

Бенефіціари (вигодонабувачі): усі мешканці громади, працівники 

підприємств, інвестори, підприємці, малий та середній бізнес, фермери, 

громадські організації. 

Заходи/ завдання: 

4.2.1. Організація віддалених робочих місць адміністраторів 

ЦНАП, підготовка фахівців. 

4.2.2. Створення інформаційного інтернет-порталу для інформу-

вання громадськості про роботу органів місцевого самоврядування. 

Оперативна ціль 4.3. Спортивна та освічена громада 

Зменшення тривалості життя громадян, загострення криміногенної ситуа-

ції, особливо у молодіжному середовищі, є наслідком несформованості сталих ку-

льтурних традицій та мотивацій щодо ведення здорового способу життя. Культура і 

спорт – це той майданчик, що об’єднує людей, надає можливості для дозвілля, роз-

ваг, навчання й обміну досвідом з іншими. Досягненню мети сприятиме створення 

умов для поліпшення здоров’я населення громади шляхом залучення широких 

верств населення до систематичних занять фізичною культурою та масовим спор-

том, популяризації здорового способу життя, максимальної реалізації здібностей 

обдарованої молоді, у тому числі й молоді з обмеженими фізичними можливос-

тями за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення, а також до-

дасть цінності іншим сферам, таким як туризм і бізнес. Реалізація проєктів полягає 

в об’єднанні громади культурними та спортивними заходами, такими як фестивалі 

чи змагання, створюючи соціальну солідарність і згуртованість, сприяючи соціаль 
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ній інтеграції, розширюючи можливості громади. 

Бенефіціари (вигодонабувачі): усі мешканці громади, туристи, 

спортсмени, громадські організації. 

Заходи/проєкти: 

4.3.1. Ремонт і реконструкція міських стадіонів, басейну 

«Дельфін», спортивних комплексів; розширення мережі спортивних за-

кладів, дитячо-юнацьких клубів, облаштування стадіонів, спортивних 

майданчиків у всіх населених пунктах громади, в тому числі скейт парку, 

матеріально-технічне забезпечення закладів спорту. 

4.3.2. Відновлення спорткомплексу «Локомотив» у м.Козятин, 

організація і проведення спортивних змагань і спортивних свят. 

4.3.3. Ремонт і реконструкція приміщень закладів культури, сіль-

ських клубів, бібліотек; їх трансформація у сучасні осередки культурного до-

звілля та просвіти (багатофункціональні «хаби») з урахуванням потреб лю-

дей з обмеженими фізичними можливостями. 

4.3.4. Започаткування та промоція регулярних культурних і 

спортивних заходів в територіальній громаді. 

4.3.5. Будівництво (модернізація) спортивних споруд (облашту-

вання необхідним обладнанням) з урахуванням гендерного аспекту 

Стратегічна ціль 5.Соціально зближена і безпечна громада 

Обґрунтування: соціальне зближення стимулюватиме зв`язки в громаді та до-

зволить мешканцям спільно шукати шляхи вирішення існуючих проблем, розбудову-

вати довіру, взаємну повагу, партнерські відносини; посилити спроможність гро-

мади вирішувати  проблеми, що пов`язані з безпекою, розвивати правове та 

безпечне середовище на основі діалогу різних зацікавлених сторін, з ураху-

ванням потреб населення у т. ч. із вразливих категорій. 

Мета: створити всі необхідні умови для підтримки місцевих активностей,  

  



 

83 

громадських організацій, культурно-мистецьких ініціатив; створити безпечне се-

редовище комфортне для проживання та ведення бізнесу, покращити екологічну 

ситуацію на території громади, сформувати відповідальну спільноту, підсилити 

захищеність для всіх мешканців громади. 

Оперативна ціль 5.1. Об`єднана, соціально зближена громада 

Відсутність спільних інтересів, заходів у громаді знижує її соціальну актив-

ність. Наслідком такого явища є відтік населення (особливо молоді) із сільської мі-

сцевості у великі міста. Реалізація проєктів на таких засадах, як рівність у праві вико-

ристання, безпека, чистота, комфорт та естетичність, створить спільні громадські 

простори для різних вікових груп населення, осередки громадської активності і 

зблизить громаду. 

Бенефіціари (вигодонабувачі): усі мешканці громади. 

Заходи/ завдання: 

5.1.1 Будівництво/ремонт дитячих майданчиків у всіх населе-

них пунктах громади. 

5.1.2 Облаштування центральної площі в м. Козятин. 

5.1.3 Облаштування та впорядкування Козятинського міського 

парку, парку відпочинку по вул.Катукова, парку на території залізнич ного 

вокзалу станції Козятин 

5.1.4 Впорядкування місць громадського відпочинку у всіх на-

селених пунктах громади. 

5.1.5 Облаштування торгових площ/майданчиків, ліквідація сти-

хійних ринків на території м. Козятин. 

5.1.6 Облаштування пляжів, зон відпочинку у всіх населених пу-

нктах громади. 

5.1.7 Відновлення роботи кінотеатрів та облаштування літніх кіноте-

атрів. 
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Оперативна ціль 5.2. Збережена традиційна культура 

Культурна спадщина – чинник самоідентифікації громади. Реалізація проєк-

тів збереже історико-архітектурне середовище Козятинської громади, а просвітни-

цькі заходи і промоція, залучення мешканців до відновлення спадщини та впорядку-

вання громадських просторів сприятиме збереженню і зміцненню зв`язків у громаді, 

організації змістовного дозвілля. 

Бенефіціари (вигодонабувачі): усі мешканці громади, туристи. 

Заходи/ завдання: 

5.2.1 Відбудова/реставрація пам`яток культурної спадщини в 

населених пунктах з облаштуванням громадських просторів. 

5.2.2 Створення центрів культури та етнографії для збереження 

і розвитку традицій кожного села і міста громади. 

5.2.3 Відновлення та збереження елементів нематеріальної культур-

ної спадщини, популяризація серед населення та гостей регіону (у т.ч. через ро-

звиток туризму); 

 

Оперативна ціль 5.3. Рівноправність, відкритість та відповідальність 

Реалізація проєктів сприятиме діалогу між владою, громадою, особами, 

які опинилися в скрутних життєвих обставинах, розумінню відповідальності 

кожною стороною, формуванню нової моделі громадянського суспільства, 

здатного активізуватися навколо вирішення проблем. 

Бенефіціари (вигодонабувачі): усі мешканці громади, громадські ор-

ганізації, волонтери, діти, молодь і особи, які опинилися в скрутних життє-

вих обставинах 

Заходи/завдання: 

5.3.1. Підтримка роботи сервісу з надання правової допомоги жителям 

громади щодо відстоювання і захисту їхніх прав як громадян (юридична консу-

льтація). 
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5.3.2. Створення кризових центрів для осіб, які опинилися в скрутних 

життєвих обставинах, в тому числі: впровадження моделі Барнахус (у перекладі 

«дім для дітей; малий груповий будинок – заклад соціального захисту для трива-

лого (стаціонарного проживання) дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського 

піклування та осіб з їх числа в умовах наближених до сімейних; моніторинг пот-

реби населення у послузі раннього втручання для забезпечення якісного розви-

тку дітей територіальної громади. 

5.3.3. Створення молодіжних публічних просторів(центрів), розвиток во-

лонтерського руху. 

5.3.4. Реконструкція, капітальний та поточний ремонт наявних приміщень 

для облаштування в них нових притулків для осіб, які постраждали від домаш-

нього насильства та/або насильства за ознакою статі , денних центрів соціально-

психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства 

та/або насильства за ознакою статі. 

5.3.5. Створення умов для самореалізації та участі дітей та молоді у житті 

громади 

5.3.6. Забезпечення розвитку системи національно-патріотичного вихо-

вання дітей і молоді на рівні ТГ як важливої складової національної безпеки ук-

раїнської держави 

Оперативна ціль 5.4. Відсутність екологічних правопорушень 

Прозоре прийняття рішень, реалізація яких впливає на стан довкілля, 

формування у населення екологічного світогляду, компенсація шкоди, запо-

діяної порушенням законодавства – є основними принципами охорони на-

вколишнього природного середовища. Реалізація проєктів сприятиме діалогу 

між владою, бізнесом і громадою, розумінню відповідальності кожною сто-

роною, формуванню нової моделі громадянського суспільства, здатного ак-

тивізуватися навколо вирішення проблем. 

Бенефіціари (вигодонабувачі): усі мешканці громади, інвестори, під-

приємці, малий та середній бізнес, фермери, громадські організації. 

Заходи/завдання: 
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5.4.1. Створення майданчика Влада-Бізнес-Громада для вирішення 

проблеми з місцевими підприємствами-забруднювачами зі зниження еко-

логічного навантаження на навколишнє середовище. 

5.4.2. Створення «гарячої лінії» для повідомлень про факти екологіч-

ного забруднення населенням та підприємствами. 

5.4.3.Знешкодження непридатних та заборонених пестицидів та агрохі-

мікатів 

5.4.4. Розвиток інфраструктури регіональних кластерів з управління від-

ходами 

Оперативна ціль 5.5. Раціональне використання природних ресурсів  у 

громаді 

Забезпечення населення і галузей економіки водою залежить від еко-

логічного стану річок і водойм. Найбільш ефективним заходом змен-

шення впливу стоків на водні об’єкти є їх очищення на очисних спорудах. 

Реалізація проєктів дозволить не тільки зменшити забруднення водойм та 

ґрунтів побутовими відходами та токсичними речовинами, а й ліквіду-

вати/знизити антропогенне навантаження на довкілля. 

Бенефіціари (вигодонабувачі): усі мешканці громади, інвестори, під-

приємці, малий та середній бізнес, фермери, громадські організації. 

Заходи/завдання: 

5.5.1. Ліквідація стихійних сміттєзвалищ, паспортизація полігонів 

побутових відходів. 

5.5.2. Розчищення русел річок, водойм (не під час нерестового періоду). 

5.5.3.  Реконструкція очисних споруд у с. Залізничне. 
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4.АНАЛІЗ ВІДПОВІДНОСТІ ПОЛОЖЕНЬ СТРАТЕГІЇ З ІНШИМИ СТРА-

ТЕГІЧНИМИ ДОКУМЕНТАМИ 

Стратегія розвитку Козятинської міської територіальної громади на період 

до 2030 року повністю відповідає принципам, пріоритетам, стратегічним та опе-

ративним цілям та завданням Державної стратегії регіонального розвитку на 

2021-2027 роки та стратегічним документам, що регламентують просторовий та 

регіональний розвиток Вінницької області, зокрема Стратегії збалансованого ре-

гіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року. 
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5.СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ТА ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕА-

ЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ 

 

З початку роботи зі стратегічного планування було наголошено на важли-

вості впровадження та моніторингу реалізації стратегії розвитку Козятинської 

міської територіальної громади. У стратегії описано систему моніторингу її ви-

конання та систему індикаторів (результатів) впровадження та оцінки (кількісні 

та якісні). Наскільки успішним виявиться реалізація стратегії, залежатиме від 

позитивних економічних та інших змін, що впливають на досягнення цілей. 

Для забезпечення належного рівня відповідальності за реалізацію страте-

гії, необхідно створити систему моніторингу  та оцінки її реалізації. Така сис-

тема має включати орган з моніторингу – робочу групу з управління впрова-

дження стратегії. 

Забезпечення реалізації – це управлінське завдання, яке передбачає конт-

роль за діяльністю численних організацій, які задіяні у процесі впровадження 

стратегії. Цим має займатись робоча група з управління впровадження стратегії, 

створена з представників органу місцевого самоврядування, громадськості і біз-

несу (міський голова та його заступники, старости, начальники структурних 

підрозділів міської ради, приватні підприємці, представники громадськості). 

Питання впровадження проєктів і заходів стратегії мають належати виключно 

до компетенції робочої групи. Саме робоча група з управління впровадження 

стратегії є відповідальною за забезпечення актуальності та реалістичності стра-

тегічних і оперативних цілей та за їх досягнення. 

У ході моніторингу та оцінки стратегії вирішуються наступні завдання: 

- контроль за реалізацією стратегії в цілому; 

оцінка ступеню досягнення за стратегічними та оперативними цілями і завдан-

нями, надання інформації для корегування цілей та завдань; 

- підтримка в робочому стані системи стратегічного планування. 
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Моніторинг базується на розгляді обмеженого числа відібраних показників 

(індикаторів) за кожним зі стратегічних напрямів та аналізі досягнення заплано-

ваних результатів. 

Рівні моніторингу: 

1. Ефективність впровадження окремого проєкту; 

2. Рівень досягнення стратегічних і оперативних цілей; 

3. Ступінь просування за стратегічними напрямами розвитку; 

4. Стан розвитку громади – досягнення стратегічного бачення; 

 

Підсумки моніторингу підводяться один раз на рік у вигляді річних звітів. 

Фіксуються та аналізуються:  

а) ступінь виконання кожного заходу/завдання;  

б) невиконані завдання, причини відхилення, пропозиції;  

в) дані за індикаторами, що відображають результат реалізації проєктів;  

г) оцінка потреб у фінансуванні;  

д) пропозиції щодо вдосконалення діючої системи моніторингу. 

Пропозиції з корегування та змін до стратегії за стратегічними та операти-

вними цілями, проектами та завданнями можуть вноситися: 

• членами робочої групи з управління впровадження стратегії; 

• депутатами міської територіальної громади; 

• зацікавленими організаціями, установами, громадськими організаціями та 

особами (жителями громади). 

Проєкти рішень щодо змін до стратегії виносяться на розгляд міської ради. 

Для всіх можливих форм організації процесу моніторингу головним є прове-

дення ретельного відслідковування виконання завдань та реалізації проєктів, ко-

ригування та актуалізація Стратегії при необхідності, з огляду на зміну ситуації, 

оскільки одні проєкти будуть завершені, а деякі замінено іншими. 
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Показники оцінки реалізації стратегії (індикатори досягнення резуль-

тату) 

Загальні показники 

1.  Обсяги фактичних доходів місцевого бюджету на одного мешканця 

2.  Обсяги фактичних видатків місцевого бюджету на одного мешканця 

3.  Середня місячна заробітна плата 

4.  Загальний обсяг експорту 

5.  Чисельність населення, зайнятого у всіх сферах економіки 

6.  Обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку громади на душу насе-

лення 

7.  Обсяг реалізованої промислової продукції на душу населення 

8.  Кількість малих і середніх підприємств на 1 тис. осіб населення 

9.  Кількість наданих адміністративних послуг на території територіальної 

громади 

10.  Обсяг залучених коштів з ДФРР, міжнародних організацій, державних, 

обласних конкурсів 

11.  Економія бюджетних коштів в результаті впровадження енергоефекти-

вних заходів 

12.  Обсяг фінансування заходів з охорони навколишнього природного се-

редовища 

13.  Кількість осіб, залучених до заходів з екологічної освіти 

14.  Кількість подій (фестивалів, конференцій, святкувань і т. п.) на рік 

15.  Динаміка чисельності населення громади 

16.  Природний приріст / скорочення населення 

17.  Рівень безробіття 

18.  Частка безробітних жінок у загальній кількості безробітних в громаді 

19.  Кількість спортивних споруд і об'єктів введених в експлуатацію 

20.  Кількість громадян, охоплених спортивними секціями 

21.  Кількість учасників-призерів предметних олімпіад різних рівнів 

22.  Результат ЗНО в цілому у освітніх закладах громади 
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23.  % вступу випускників школи громади до ВНЗ 

24.  Кількість змагань усіх рівнів, в яких взяли участь вихованці спортив-

них секцій громади 

25.  Кількість конкурсів усіх рівнів, в яких взяли участь вихованці творчих 

колективів громади 
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6.ОЦІНКА МОЖЛИВОГО ВПЛИВУ СТРАТЕГІЇ НА ДОВКІЛЛЯ 

Оцінка ймовірного екологічного впливу дасть можливість оцінити нас-

лідки виконання Стратегії на довкілля, у тому числі на здоров’я населення, роз-

робити заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних 

наслідків її реалізації.  

 

Оцінка ймовірного впливу Стратегії розвитку Козятинської  міської тери-

торіальної громади до 2030 року на довкілля відповідно до контрольного 

переліку 

Чи може реалізація Стратегії спричинити: 

Негативний вплив Пом’якшення 

існуючої ситу-

ації 
Так Ймовірно Ні 

Повітря  

 Збільшення викидів забруднюючих речовин 

від стаціонарних джерел 
 ●   

 Збільшення викидів забруднюючих речовин 

від пересувних джерел 
●   

 

 Погіршення якості атмосферного повітря   ● + 

 Появу джерел неприємних запахів   ●  

 Зміни повітряних потоків, вологості, темпе-

ратури або ж будь-які локальні чи регіональні 

зміни клімату 

  ● 

 

Водні ресурси  

 Збільшення обсягів скидів у поверхневі води   ●  

 Будь-які зміни якості поверхневих вод (зок-

рема таких показників, як температура, роз-

чинений кисень, прозорість, але не обмежую-

чись ними) 

  ● + 

 Значне зменшення кількості вод, що викорис-

товуються для водопостачання населенню 
  ● 

+ 
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Чи може реалізація Стратегії спричинити: 

Негативний вплив Пом’якшення 

існуючої ситу-

ації 
Так Ймовірно Ні 

 Збільшення навантаження на каналізаційні 

системи та погіршення якості очистки стіч-

них вод 

  ● + 

 Порушення гідрологічного та гідрохімічного 

режиму малих річок регіону 
  ● + 

Відходи  

 Збільшення кількості утворюваних твердих 

побутових відходів 
 ●   

 Збільшення кількості утворюваних чи нако-

пичених промислових відходів IV класу небе-

зпеки 

  ●  

 Збільшення кількості відходів I-III класу не-

безпеки 
  ●  

Земельні ресурси  

 Порушення, переміщення, ущільнення ґрун-

тового шару 
  ● 

 

 Будь-яке посилення вітрової або водної ерозії 

ґрунтів 
  ●  

 Зміни в топографії або в характеристиках ре-

льєфу 
  ● 

 

 Суттєві зміни в структурі земельного фонду, 

чинній або планованій практиці викорис-

тання земель 

  ● 

 

 Виникнення конфліктів між ухваленими ці-

лями стратегії та цілями місцевих громад 
  ● + 

Біорізноманіття та рекреаційні зони  

 Негативний вплив на об’єкти природно-запо-

відного фонду (зменшення площ, початок не-

безпечної діяльності у безпосередній близь-

кості або на їх території тощо) 

  ● 

 



 

94 

Чи може реалізація Стратегії спричинити: 

Негативний вплив Пом’якшення 

існуючої ситу-

ації 
Так Ймовірно Ні 

 Зміни у кількості видів рослин або тварин, їх-

ній чисельності або територіальному предста-

вництві 

  ● + 

 Збільшення площ зернових культур або сіль-

ськогосподарських угідь в цілому 
  ● 

 

 Порушення або деградацію середовищ існу-

вання диких видів тварин 
  ● 

 

 Будь-який вплив на кількість і якість наявних 

рекреаційних можливостей 
  ● + 

 Будь-який вплив на наявні об’єкти історико-

культурної спадщини 
  ●  

 Інші негативні впливи на естетичні показ-

ники об’єктів довкілля (перепони для публіч-

ного огляду мальовничих краєвидів, появу 

естетично неприйнятних місць, руйнування 

пам’ятників природи тощо) 

  ● + 

Населення та інфраструктура  

 Зміни в локалізації, розміщенні, щільності та 

зростанні кількості населення будь-якої тери-

торії 

  ●  

 Вплив на нинішній стан забезпечення жит-

лом або виникнення нових потреб у житлі 
  ● 

+ 

 Суттєвий вплив на нинішню транспортну си-

стему. Зміни в структурі транспортних пото-

ків 

  ● + 

 Необхідність будівництва нових об’єктів для 

забезпечення транспортних сполучень 
  ● 

+ 

 Потреби в нових або суттєвий вплив на ная-

вні комунальні послуги 
  ● + 

 Появу будь-яких реальних або потенційних 

загроз для здоров’я людей 
  ● 
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Чи може реалізація Стратегії спричинити: 

Негативний вплив Пом’якшення 

існуючої ситу-

ації 
Так Ймовірно Ні 

Екологічне управління та моніторинг  

 Підвищення рівня екологічної культури 

ослаблення правових і економічних механіз-

мів контролю в галузі екологічної безпеки 

  ● + 

 Стимулювання розвитку екологічно небезпе-

чних галузей виробництва 
  ● + 

Інше  

 Підвищення рівня використання будь-якого 

виду природних ресурсів 
 ●  

 

 Суттєве вилучення будь-якого невідновного 

ресурсу 
  ● 

 

 Збільшення споживання значних обсягів па-

лива або енергії 
  ●  

 Суттєве порушення якості природного середо-

вища 
  ●  

 Появу можливостей досягнення короткотер-

мінових цілей, які ускладнюватимуть досяг-

нення довготривалих цілей у майбутньому 

  ● 

 

 Впливи на довкілля або здоров’я людей, які 

самі по собі будуть незначними, але у сукуп-

ності викличуть значний негативний екологі-

чний ефект 

 ●  

 

 

+ 
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Прогнозований вплив на довкілля в рамках стратегічної цілі 1 

Економічний добробут громади 
 Позитивний Нейтральний Негативний 

Оперативна ціль 1.1. Інвестиційно-приваблива гро-

мада    

1.1.1.Завдання      Аудит ресурсів міської територі-

альної громади (комунальні заклади, землі, інвес-

тиційно-привабливі, туристичні, спортивні 

об`єкти). 

 +  

1.1.2.Завдання     Підготовка фахівців, які будуть 

готувати проєкти на конкурсні програми (з чи-

сла працівників органів місцевого самовряду-

вання і активу громади). 

 +  

1.1.3.Завдання     Розробка інвестиційного паспо-

рту громади. 
 +  

1.1.4.Завдання     Створення логістичного транспо-

ртно-розподільчого центру (багатофункціональ-

ного термінального комплексу). 

+   

1.1.5.Завдання     Налагодження співпраці з АТ 

«Укрзалізниця» щодо використання об`єктів не-

рухомості (у т.ч. занедбаних), які перебувають 

на балансі підприємств Укрзалізниці на терито-

рії громади. 

+   

1.1.6. Завдання     Розвиток промислових зон, індуст-

ріальних та технологічних парків, підтримка у роз-

витку технічної інфраструктури, залученні інвести-

цій та супроводженні інвесторів; 

  + 

Оперативна ціль 1.2. Прозорий та успішний бізнес 

на конкурентних засадах    

1.2.1.Завдання     Створення майданчика Влада-Біз-

нес-Громада для представлення інвестиційно-при-

вабливих об`єктів громади.  
+ 

 

1.2.2. Завдання      Розвиток малого й середнього біз-

несу у пріоритетних для громадах галузях економіки 

(у т.ч. ІT-сектору, туризму, сільського господарства, 

альтернативної енергетики тощо);  
+ 

 

1.2.3. Завдання     Стимулювання інвестиційної діяль-

ності з метою забезпечення участі підприємців,  
+ 
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зокрема представників місцевого бізнесу, у відбудові 

підприємств та об’єктів інфраструктури. 

Оперативна ціль 1.3.   Зайнятість населення    

1.3.1.Завдання    Надання суб`єктам підприємниць-

кої діяльності дозволів на реконструкцію примі-

щень для використання під бізнес (у разі необ-

хідності) із працевлаштуванням місцевих мешка-

нців.  +  

1.3.2.Завдання    Створення консультаційного цен-

тру для мешканців громади щодо ведення підп-

риємницької діяльності та спрощення роботи бі-

знесу, проведення навчальних тренінгів та семі-

нарів.  +  

1.3.3.Завдання    Розробка місцевих програм для 

підтримки та розвитку підприємців-початківців.  +  

1.3.4.Завдання    Розвиток кооперативного руху 

(молочна галузь, садівництво-ягідництво, риба-

льство, бджільництво тощо). +   

1.3.5.Завдання    Впровадження сучасних стандартів 

житлової забудови з урахуванням вимог якості, енер-

гозбереження, доступності для різних категорій насе-

лення громади. +   

Прогнозований вплив на довкілля в рамках стратегічної цілі 2 

Розвинена інфраструктура на засадах  сталого розвитку 
 Позитивний Нейтральний Негативний 

Оперативна ціль 2.1.  Доступна питна вода    

2.1.1.Завдання      Забезпечення населення терито-

ріальної громади питною водою нормативної 

якості шляхом будівництва мережі централізова-

ного водопостачання на базі артезіанських сверд-

ловин, реконструкції існуючої мережі водопоста-

чання. 

+   
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2.1.2. Завдання      Розробка документації та підтри-

мка проєктів по встановленню централізованої си-

стеми водопостачання, водовідведення, будівниц-

тво водогонів. 

 +  

2.1.3.Завдання      Приведення до нормативних вимог 

зон санітарної охорони та водоохоронних зон джерел 

питного водопостачання, проведення оцінки екологіч-

ного та гігієнічного стану джерел питного водопоста-

чання на відповідність встановленим стандартам 

+   

2.1.4. Завдання      Очищення та знезараження гро-

мадських криниць (санація). 

+   

Оперативна ціль 2.2.  Розвиток технічної інфра-

структури та   благоустрій території    

2.2.1. Завдання      Розробка та затвердження в новій 

редакції Правил благоустрою міської територіальної 

громади та інших нормативних документів (регулято-

рних актів) щодо впорядкування та розміщення зовні-

шньої реклами, МАФів та інших елементів благоуст-

рою.  +  

2.2.2. Завдання      Формування зовнішнього реклам-

ного оформлення адміністративного центру територіа-

льної громади, яке відповідає сучасним вимогам ди-

зайну, естетики міського простору з урахуванням міс-

тобудівних умов.  +  

2.2.3. Завдання      Розробка і затвердження схеми 

санітарної очистки населених пунктів громади, у 

тому числі з організації робіт із збирання та виве-

зення твердих та рідких побутових відходів. +   

2.2.4. Завдання    Налагодження системи пово-

дження з побутовими відходами, інформаційно-

просвітницька кампанія з роздільного збору побу-

тових відходів. +   

2.2.5. Завдання      Налагодження системи +   
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поводження з рідкими відходами (асенізація). 

2.2.6.Модернізація системи теплопостачання об’єктів 

соціальної сфери у територіальній громаді : впрова-

дження альтернативних видів палива, оснащення ко-

телень золоуловлювачами, заміна теплових мереж, 

зменшення викидів СО2,розробка схеми теплопоста-

чання міста тощо. +   

2.2.7. Завдання      Придбання сучасної комуналь-

ної техніки для обслуговування всіх населених 

пунктів ТГ.  +  

Оперативна ціль 2.3.  Якісна дорожня інфра-

структура та доступні транспортні послуги    

2.3.1. Завдання       Капітальний та поточний ре-

монт дорожнього покриття, мостових переходів, 

зупинок, пішохідних переходів, тротуарів із враху-

ванням потреб людей з обмеженими фізичними 

можливостями, облаштування велодоріжок згі-

дно стандартів та реалізація робіт з нанесення 

розмітки і знакування. 

  + 

2.3.2. Завдання       Створення карти стану й пріорите-

тності ремонтів вулично-дорожньої мережі 
 +  

2.3.3. Завдання  Розробка і запровадження концепціії 

оптимізації дорожнього руху, враховуючи аспекти 

безпеки та надійності роботи транспортної системи, 

модернізація системи дорожніх розв’язок а також су-

часна система паркування в громадських місцях.  

 +  

2.3.4. Завдання      Створення міської системи відео 

спостереження та моніторингу руху автотранспорту. 
 +  

2.3.5. Завдання      Визначення основних логістич-

них проблем мешканців та гостей громади з ме-

тою оптимізації транспортного сполучення з мі-

стом і забезпечення систематичних та якісних 

послуг з перевезення пасажирів. 

 +  
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2.3.6. Встановлення вуличних урн, лавок, ліхтарів,  ре-

монт мереж вуличного освітлення в ТГ шляхом техні-

чного переоснащення світильниками на основі LED те-

хнологій.. 

 +  

 

Прогнозований вплив на довкілля в рамках стратегічної цілі 3 

 

Якісна дошкільна та загальна середня  освіта в громаді 
 Позитивний Нейтральний Негативний 

Оперативна ціль 3.1. Адаптована мережа дошкіль-

них та шкільних навчальних закладів із сучас-

ними умовами, що забезпечують якісну освіту    

3.1.1.Завдання     Капітальний ремонт, реконструк-

ція, термомодернізація приміщень дошкільних та 

шкільних навчальних закладів з урахуванням пот-

реб людей з обмеженими можливостями. 

 +  

3.1.2.Завдання     Оснащення закладів освіти, особливо 

кабінетів для вивчення природничо-математичних пре-

дметів, сучасним навчальним обладнанням, дидактич-

ними матеріалами, меблями, необхідними для навча-

льного процесу.  

 +  

3.1.3.Завдання     Придбання шкільних автобусів для 

організації якісного підвезення учнів та педагогіч-

них працівників до навчальних закладів. 

 +  

3.1.4.Завдання     Створення академічного ліцею для за-

безпечення якісної профільної освіти та свідомого ви-

бору учнями майбутньої сфери діяльності. 

 +  

3.1.5.Завдання     Забезпечення концептуальних засад 

«Нової української школи» у закладах загальної серед-

ньої освіти міста: новий зміст освіти, заснований на фо-

рмуванні компетентностей ХХІ століття; запрова-

дження нових державних стандартів базової та загаль-

ної середньої освіти; орієнтація на потреби учня в 

 +  
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освітньому процесі; наскрізний процес виховання, 

який формує цінності; педагогіка, що ґрунтується на 

партнерстві між учнем, учителем та батьками. 

3.1.6.Завдання     Створення Центру розвитку дитини з 

урахуванням потреб усіх жителів територіальної гро-

мади. 

 +  

3.1.7.Завдання     Забезпечення архітектурної доступно-

сті приміщень усіх закладів освіти міста; розвиток  ін-

клюзивно-ресурсного центру міської територіальної 

громади для оцінки, надання психолого-педагогічної 

допомоги та системного супроводження дітей з особ-

ливими освітніми потребами, створення інклюзивних 

коворкінг-зон у школах для навчання дітей з особли-

вими освітніми потребами. 

 +  

3.1.8.Завдання     Створення умов для безпечного нав-

чання та перебування у закладах освіти: забезпечення 

функціонування систем відеоспостереження у закладах 

освіти; встановлення систем пожежної сигналізації  

приміщеннях освітніх закладів. 

 +  

3.1.9. Завдання     Капітальний ремонт, реконструкція, 

харчоблоків дошкільних та шкільних навчальних за-

кладів. 

 +  
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Прогнозований вплив на довкілля в рамках стратегічної цілі 4 

Фізичний та психологічний добробут  громади 
 

 Позитивний Нейтральний Негативний 

Оперативна ціль 4.1. Адаптована мережа медич-

них закладів, що спроможна надати кваліфіковану 

медичну допомогу    

4.1.1.Завдання        Капітальний ремонт і реконст-

рукція приміщень фельдшерських пунктів, амбу-

латорій, ЦПМСД, будівель Козятинської центра-

льної районної лікарні відділення екстреної(не-

відкладної) допомоги,  їх оснащення із врахуван-

ням потреб людей. 

 +  

4.1.2.Завдання        Придбання спеціалізованих ав-

томобілів медичного призначення, в тому числі 

автомобілів швидкої допомоги для транспорту-

вання пацієнтів, оснащення їх спеціальним обла-

днанням та виробами медичного призначення. 

+   

4.1.3.Завдання        Оптимізація закладів охорони 

здоров’я вторинної ланки шляхом реорганізації 

існуючої на території міської територіальної 

громади мережі. 

+   

4.1.4. Завдання        Забезпечення повним пакетом 

медичних послуг населення громади з урахуванням 

гендерного аспекту. 

+   

Оперативна ціль 4.2. Доступні адміністративні по-

слуги    

4.2.1.Завдання     Організація віддалених робочих 

місць адміністраторів ЦНАП, підготовка фахів-

ців  
+ 

 

4.2.2. Завдання    Створення інформаційного інтер-

нет-порталу для інформування громадськості про 

роботу органів місцевого самоврядування.  ++  
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Оперативна ціль 4.3. Спортивна та освічена гро-

мада    

4.3.1.Завдання    Ремонт і реконструкція міських 

стадіонів, басейну «Дельфін», спортивних ком-

плексів; розширення мережі спортивних закладів, 

дитячо-юнацьких клубів, облаштування стадіонів, 

спортивних майданчиків у всіх населених пунктах 

громади, в тому числі скейт парку, матеріально-те-

хнічне забезпечення закладів спорту. 

+   

4.3.2.Завдання    Відновлення спорткомплексу «Ло-

комотив» у м.Козятин, організація і проведення 

спортивних змагань і спортивних свят. 

 +  

4.3.3.Завдання    Ремонт і реконструкція приміщень за-

кладів культури, сільських клубів, бібліотек; їх тран-

сформація у сучасні осередки культурного дозвілля 

та просвіти (багатофункціональні «хаби») з ураху-

ванням потреб людей з обмеженими фізичними мож-

ливостями. 

 +  

4.3.4.Завдання   Започаткування та промоція регуля-

рних культурних і спортивних заходів в територіа-

льній громаді. 

 +  

4.3.5. Завдання    Будівництво (модернізація) спортив-

них споруд (облаштування необхідним обладнанням) з 

урахуванням гендерного аспекту 

 +  
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Прогнозований вплив на довкілля в рамках стратегічної цілі 5  

Соціально зближена і безпечна громада 
 

 Позитивний Нейтральний Негативний 

Оперативна ціль 5.1.  Об`єднана, соціально 

зближена громада    

5.1.1.Завдання    Будівництво/ремонт дитячих 

майданчиків в усіх населених пунктах гро-

мади. 

 +  

5.1.2.Завдання    Облаштування центральної площі 

в м. Козятин. 
 +  

5.1.3.Завдання Облаштування та впорядкування 

Козятинського міського парку, парку відпочи-

нку по вул. Катукова, парку на території заліз-

ничного вокзалу станції Козятин 

+   

5.1.4.Завдання  Впорядкування місць громадсь-

кого відпочинку в усіх населених пунктах гро-

мади. 

+   

5.1.5.Завдання  Облаштування торгових 

площ/майданчиків, ліквідація стихійних ринків 

на території м. Козятин. 

+   

5.1.6.Завдання Облаштування пляжів, зон відпо-

чинку в усіх населених пунктах громади. 
+   

5.1.7.Завдання    Відновлення роботи кінотеатрів та 

облаштування літніх кінотеатрів. 
 +  

Оперативна ціль 5.2.  Збережена традиційна 

культура    

5.2.1.Завдання  Відбудова/реставрація пам`яток 

культурної спадщини в населених пунктах з 

облаштуванням громадських просторів.  
+ 

 

5.2.2.Завдання Створення центрів культури та 

етнографії для збереження і розвитку традицій  +  
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кожного села і міста громади. 

5.2.3. Завдання Відновлення та збереження елеме-

нтів нематеріальної культурної спадщини, популя-

ризація серед населення та гостей регіону (у т.ч. 

через розвиток туризму).  +  

Оперативна ціль 5.3.  Рівноправність, відкри-

тість та відповідальність    

5.3.1. Завдання   Підтримка роботи сервісу з на-

дання правової допомоги жителям громади щодо 

відстоювання і захисту їхніх прав як громадян 

(юридична консультація).  +  

5.3.2. Створення кризових центрів для осіб, які 

опинилися в скрутних життєвих обставинах, в тому 

числі: впровадження моделі Барнахус (у перекладі 

«дім для дітей»); малий груповий будинок – заклад 

соціального захисту для тривалого (стаціонарного 

проживання) дітей сиріт, дітей позбавлених бать-

ківського піклування та осіб з їх числа в умовах на-

ближених до сімейних; моніторинг потреби насе-

лення у послузі раннього втручання для забезпе-

чення якісного розвитку дітей територіальної гро-

мади. 

  +  

5.3.3. Завдання    Створення молодіжних публічних 

просторів(центрів), розвиток волонтерського руху.  +  

5.3.4. Завдання     Реконструкція, капітальний та 

поточний ремонт наявних приміщень для облашту-

вання в них нових притулків для осіб, які постраж-

дали від домашнього насильства та/або насильства 

за ознакою статі , денних центрів соціально-психо-

логічної допомоги особам, які постраждали від до-

машнього насильства та/або насильства за ознакою 

статі .  +  
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5.3.5. Завдання       Створення умов для самореалі-

зації та участі дітей та молоді у житті громади  +  

5.3.6. Завдання      Забезпечення розвитку системи 

національно-патріотичного виховання дітей і мо-

лоді на рівні ТГ як важливої складової національ-

ної безпеки української держави  +  

Оперативна ціль 5.4. Відсутність екологічних 

правопорушень    

5.4.1. Завдання     Створення майданчика Влада-

Бізнес-Громада для вирішення проблеми з місце-

вими підприємствами-забруднювачами зі зни-

ження екологічного навантаження на навколи-

шнє середовище. +   

5.4.2.Завдання  Створення «гарячої лінії» для по-

відомлень про факти екологічного забруднення 

населенням та підприємствами. +   

5.4.3. Завдання     Знешкодження непридатних та 

заборонених пестицидів та агрохімікатів   + 

5.4.4.Завдання Розвиток інфраструктури регіональ-

них кластерів з управління відходами +   

Оперативна ціль 5.5.  Раціональне викорис-

тання природних ресурсів  у громаді    

5.5.1. Завдання   Ліквідація стихійних сміттєзва-

лищ, паспортизація полігонів побутових відхо-

дів. +   

5.5.2. Завдання   Розчищення русел річок, водойм. 

(не під час нерестового періоду)  +  

5.5.3. Завдання   Реконструкція очисних споруд у 

с. Залізничне +   

На основі оцінок можливого впливу, представлених в таблиці можна зро-

бити такі висновки щодо ймовірного впливу Стратегії розвитку Козятинської мі-

ської територіальної громади до 2030 року на довкілля: 
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Вплив на атмосферне повітря. В результаті реалізації Стратегії можливе 

незначне збільшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та 

погіршення його стану від пересувних джерел (залізничного та автотранспорту, 

промислових підприємств, модернізації системи теплопостачання об’єктів со-

ціальної сфери у територіальній громаді шляхом впровадження альтерна-

тивних видів палива, оснащення котелень золоуловлювачами, заміни теп-

лових мереж, розробки схеми теплопостачання міста тощо, передбачених 

завданнями оперативної цілі 2.2. «Розвиток технічної інфраструктури та бла-

гоустрій території». 

Вплив на водні ресурси. Стратегія не передбачає створення підприємств, 

діяльність яких призведе до збільшення обсягів скидів забруднених вод у повер-

хневі води. Натомість, реалізація оперативної цілі 2.1. «Доступна питна вода» 

передбачає забезпечення населення територіальної громади питною во-

дою нормативної якості шляхом будівництва мережі централізованого 

водопостачання на базі артезіанських свердловин, реконструкції існуючої 

мережі водопостачання; розробку документації та підтримку проєктів по 

встановленню централізованої системи водопостачання, водовідведення, бу-

дівництво водогонів; приведення до нормативних вимог зон санітарної охо-

рони та водоохоронних зон джерел питного водопостачання, проведення оцінки 

екологічного та гігієнічного стану джерел питного водопостачання на відповід-

ність встановленим стандартам; очищення та знезараження громадських кри-

ниць (санація). Намічені заходи зменшать негативний вплив на водні ресурси. 

Відходи. Оперативна ціль 2.2. «Розвиток технічної інфраструктури та бла-

гоустрій території» Стратегії передбачає розробку і затвердження схеми са-

нітарної очистки населених пунктів  громади  відповідно до нових правил 

благоустрою, організацію робіт зі збирання та вивезення твердих та рід-

ких побутових відходів, налагодження системи роздільного збору побуто-

вих відходів та системи поводження з рідкими відходами (асенізація), мо-

дернізацію міських котелень та інші завдання. що не тільки мінімізує по-

трапляння небезпечних речовин у повітря, ґрунтові води, а й покращить 
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стан водойм, скоротить кількість осіб, які страждають від нестачі води, 

збереже здоров`я людей. В результаті реалізації прийняття Стратегії буде ви-

рішено ряд нагальних питань щодо поводження з відходами,  що позитивно 

вплине на довкілля. 

Вплив на земельні ресурси. Внаслідок реалізації Стратегії не передбача-

ється змін у топографії або в характеристиках рельєфу, немає таких загроз, як 

зсуви, селеві потоки, провали землі тощо.  Уникненню будь-яких конфліктів 

щодо використання земельних ресурсів має сприяти реалізація оперативних ці-

лей  1.1. «Інвестиційно-приваблива громада» і 1.2. «Прозорий та успішний бізнес 

на конкурентних засадах». 

Вплив на біорізноманіття та рекреаційні зони. В Стратегії не передба-

чається реалізація завдань, які можуть призвести до негативного впливу на біо-

різноманіття. Натомість реалізація оперативної цілі 5.1. «Об`єднана, соціально 

зближена громада» та оперативної цілі 5.5. « Раціональне використання приро-

дних ресурсів у громаді» має сприяти зростанню кількості та якості рекреацій-

них можливостей і покращенню естетичних показників зон відпочинку, в т.ч.  

біля водойм. Проте, розчистка водних об’єктів може впливати на водні біоресу-

рси, тому такі заходи проходитимуть не під час нерестового періоду.  

Вплив на культурну спадщину. Реалізація Стратегії не має призводити 

до негативного впливу на наявні об’єкти історико-культурної спадщини. Нато-

мість реалізація оперативної цілі 5.2. «Збережена традиційна культура» передба-

чає відбудову/реставрацію пам`яток культурної спадщини в населених пу-

нктах громади з облаштуванням громадських просторів, створення цент-

рів культури та етнографії для збереження і  розвитку традицій кожного 

села і міста в Козятинській міській територіальній громаді. 

Вплив на населення та інфраструктуру. Стратегія не передбачає появу 

нових ризиків для здоров’я населення міста. Натомість передбачає модернізацію 

об’єктів комунальної інфраструктури, модернізацію системи поводження з твер-

дими побутовими відходами та підвищення енергоефективності управління 
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місцевим господарством. Інші зазначені в Стратегії заходи передбачають значне 

покращення ситуації для здоров’я та добробуту населення. 

Екологічне управління, моніторинг. Стратегія не передбачає послаб-

лення правових і економічних механізмів контролю в галузі екологічної безпеки, 

натомість передбачає підвищення енергоефективності управління міським гос-

подарством, покращення поводження з відходами та модернізацію системи во-

довідведення. Водночас Стратегія має бути більш орієнтована на впровадження 

ефективної системи екологічного моніторингу, який також передбачає і аналіз 

захворюваності населення. Оперативна ціль 5.4. «Відсутність екологічних пра-

вопорушень», 5.5. «Раціональне використання природних ресурсів у громаді» 

передбачають напрями співпраці на майданчику Влада-Бізнес-Громада для ви-

рішення проблеми з місцевими підприємствами-забруднювачами зі зни-

ження екологічного навантаження на навколишнє середовище. 

 Кумулятивний вплив. Ймовірність того, що реалізація Стратегії призведе 

до таких можливих впливів на довкілля або здоров’я людей, які самі по собі бу-

дуть незначними, але у сукупності матимуть значний сумарний (кумулятивний) 

вплив на довкілля, є незначною. 

Таким чином, реалізація Стратегії розвитку Козятинської міської  територіальної 

громади не має супроводжуватися появою нових негативних наслідків для до-

вкілля. Разом з тим, реалізація багатьох оперативних цілей Стратегії може приз-

вести до покращення екологічної ситуації як в місті Козятині, так і громаді в ці-

лому. 

Екологічна ситуація на території МТГ характеризується відносною 

стабільністю показників. Разом з тим, висока зношеність інфраструктури 

громади, низький рівень енергоефективності, ресурсозатратність підприємств, 

недостатній рівень належного поводження з твердими побутовими відходами, 

зокрема їх переробки та захоронення, в комплексі створюють екологічні загрози 

для громади.  
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Основними екологічними проблемами Козятинської міської  

територіальної громади є забруднення атмосферного повітря, вод, ґрунтів, ризик 

виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру, спричинене 

вичерпанням термінів експлуатації та неналежним функціонуванням об’єктів 

водопровідно-каналізаційного господарства. Забруднення повітря атмосферного 

повітря відбувається внаслідок пересування залізничного та автотранспорту 

(місто перетинають залізничні магістралі державного та міжнародного сполу-

чення, автомагістраль Київ-Кременець).  

 З огляду на зазначене можна стверджувати, що в цілому розроблення 

Стратегії розвитку Козятинської міської  територіальної громади на період до 

2030 року було проведено з урахуванням ймовірних впливів на довкілля та з 

прагненням мінімізації негативних ризиків. Реалізація Стратегії, за умови 

дотримання екологічних вимог, має сприяти збереженню довкілля та зменшенню 

антропогенного навантаження. Такий підхід має забезпечити стійкий розвиток 

громади, що поєднуватиме можливості розвиненої транспортної 

інфраструктури, відповідального бізнесу, цінних природних ресурсів та 

конкурентоспроможного людського потенціалу й дозволятиме покращити якість 

життя мешканців Козятинської міської  територіальної громади. 


