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Шановна громадо! 

Одним з принципів здійснення місцевого самоврядування в Україні є 

підзвітність та відповідальність перед громадянами. З огляду на це я як 

Здолбунівський міський голова, відповідно до статті 42 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», звітую перед вами про 

пророблену роботу, діяльність ради та її виконавчих органів у 2022 році. 

Цей рік став викликом для України та Здолбунівської громади 

зокрема. 24 лютого 2022 року водночас змінило пріоритети та перекреслило 

більшість планів розвитку громади. Натомість основним завданням 

місцевої влади та жителів громади став супротив окупантам у всіх його 

проявах.  

Однак навіть в таких умовах ми зуміли згуртуватися та змобілізувати 

зусилля, забезпечивши у час воєнного стану нормальну життєдіяльність 

громади. Жителі населених пунктів ТГ об’єдналися у спільному прагненні 

– допомогти ЗСУ. Злагодженість депутатського корпусу, виконавчого 

комітету, апарату та виконавчих органів міської ради дала змогу 

забезпечити безперебійну й ефективну діяльність місцевої влади та плідну 

роботу комунальних підприємств. 
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У 2022 році було проведено 15 пленарних засідань, прийнято близько 400 рішень 

міської ради.  

Після повномасштабного вторгнення рф в Україну органи місцевого самоврядування, 

з огляду на зміни в законодавстві, не змогли повною мірою реалізувати свої повноваження в 

галузі земельних відносин. Саме тому кількість рішень, які стосуються «земельних» питань, 

у порівнянні з попереднім роком цьогоріч значно зменшилась. 

Здолбунівська міська рада своїми рішеннями своєчасно реагувала на виклики, які 

поставали перед громадою. З метою налагодження співпраці та удосконалення координації 

дій на пленарних засіданнях депутати заслуховували керівників силових структур та 

комунальних підприємств. Було окреслено перспективи розвитку освіти в Здолбунівській 

міській територіальній громаді на найближчі роки. 

Лише після детального вивчення та обговорення на пленарних засіданнях та 

постійних комісіях було затверджено бюджет громади на 2023 рік, затверджено і 

переглянуто понад 30 місцевих цільових програм, які охопили не лише фінансово-

господарську діяльність ради, а й інші напрямки розвитку громади з урахуванням 

військового стану.  

Практично всі питання порядку денного сесій, попередньо обговорювались на 

засіданнях постійних комісій. Саме злагоджена робота постійних комісій – це основа 

оперативного та чіткого проведення пленарних засідань міської ради.  

У раді створено та працює чотири постійні комісії: 

● з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього 

середовища;  

● з питань освіти, охорони здоров’я, культури, спорту, соціального захисту, 

молодіжної політики, законності, регламенту, депутатської діяльності, етики та врегулювання 

конфлікту інтересів;  

● з питань ЖКГ комунальної власності, промисловості, транспорту, зв’язку, 

благоустрою, житлового фонду, торгівлі та агропромислового комплексу;  

● з питань бюджету, фінансів, податків, соціально-економічного розвитку та реалізації 

державної регуляторної політики.  

Впродовж 2022 року проведено 24 засідання постійних комісій, 13 з них були 

спільними. Систематична робота постійних комісій дає можливість заглибитись у проблеми 

кожного населеного пункту, закладу, а за потреби – окремих жителів громади.  

З ініціативи та за участі депутатів Здолбунівської міської ради були організовані 

та проведені виїзди в Центр адопції «Надія на дім», ринок по вул. Березнева, кладовище 

в с. Ільпінь та на низку інших об’єктів. Виїзди проводилися з метою врегулювання 

конфліктних ситуацій, налагодження ефективної роботи та підготовки питань з 

відповідними рекомендаціями та висновками для винесення на розгляд сесій.  

 

ДЕПУТАТСЬКИЙ КОРПУС  

ТА СЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
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За звітний період було проведено 22 засідання виконкому міської ради. На 

засіданнях виконкому прийнято понад 300 рішень. 

Серед основних питань, які розглядали члени виконавчого комітету протягом 

підзвітного періоду, варто виділити: 

 Про зміни до місцевих цільових програми. 

 Про зміни до Програми економічного та соціального розвитку Здолбунівської 

міської територіальної громади. 

 Про зміни до бюджету Здолбунівської міської територіальної громади. 

 Про встановлення та коригування розмірів тарифів на комунальні послуги. 

 Підготовка підприємств житлово-комунального господарства до роботи в 

осінньо-зимовий період. 

 Про зріз аварійних дерев в населених пунктах. 

 Про надання матеріальних допомог. 

 Рішення щодо захисту прав дітей Здолбунівської громади та ін. 

 

РОБОТА ВИКОНКОМУ 
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Зведений обсяг доходів  

Зведений обсяг доходів бюджету Здолбунівської міської територіальної громади 

станом на 31 грудня 2022 року становить 326,7 млн грн, в тому числі: 

● Податкові надходження – 210,7 млн грн (ПДФО, рентна плата, акцизний 

податок, плата за землю, податок на нерухоме майно, єдиний податок та ін.). 

● Неподаткові надходження – 2,6 млн грн (плата за надання адміністративних 

послуг; адмін. штрафи, держ. мито, плата за послуги, що надаються бюджетними установами, 

інші джерела власних надходжень бюджетних установ, кошти пайової участі у розвитку 

інфраструктури, та ін.). 

● Офіційні трансферти – 104,8 млн грн (субвенції з держбюджету); 

● Доходи від операцій з капіталом – 1,6 млн грн (кошти від відчуження майна, 

продажу земельних ділянок та ін.). 

● Цільові фонди – 0,5 млн грн (природоохоронний фонд). 

●          Власні кошти бюджетних установ – 6,5 млн грн. 

Виконання бюджету  

Бюджет Здолбунівської міської територіальної громади на 31.12.2022 зі змінами та 

доповненнями затверджено у розрізі видатків в сумі 325,4 млн грн.  

Протягом  поточного року до загального фонду бюджету міської територіальної 

громади без урахування трансфертів надійшло 213,3 млн грн, що становить 102,27%, або на 

4,7 млн грн більше запланованого. 

Найбільшими платниками податків до бюджету нашої громади є: 

Надходження податку з доходів фізичних осіб (ПДФО): 

 АТ «Укрзалізниця» - 41,6 млн грн; 

 ПрАТ «Дікергофф Цемент Україна» - 13,9 млн грн; 

 КНП «Здолбунівська ЦМЛ» - 6,7 млн грн. 

Податок за землю 

 ПрАТ «Дікергофф Цемент Україна» - 15,7 млн грн; 

 АТ «Укрзалізниця» - 5,1 млн грн. 

Єдиний податок: 

 ТОВ «БК Добро» - 0,3 млн грн; 

 ТОВ «ТД Андруш» - 0,8 млн грн;  

 ПСП «Хлібороб» - 0,3 млн грн. 

Акцизний податок: 

 ТОВ «АТБ-маркет» - 0,9 млн грн; 

 ТОВ «ВОЛИНЬТАБАК» - 0,4 млн грн. 

Податок на майно 

 АТ «Укрзалізниця» - 1,7 млн грн; 

 ПРАТ «Дікергофф Цемент Україна» - 0,2 млн грн. 

БЮДЖЕТ ГРОМАДИ 
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Ріст основних видів доходів у порівнянні з 2021 роком:  

Назва доходу 2021 2022 % 

ПДФО (млн грн) 137,8 142,2 103,2 % 

Податок за землю (млн грн) 29,3 29,7 101,4 % 

Єдиний податок (млн грн) 21,9 24,3 111,0 % 

Акцизний податок (млн грн) 13,6 9,1 66,9 % 

Податок на майно (млн грн) 3,9 4,8 123,1 % 

 

Субвенції і дотації  

З державного та інших місцевих бюджетів станом на 31 грудня 2022 року отримано 

субвенцій та дотацій у сумі 104,8 млн грн, або 33,4% бюджетних призначень. Детальніше 

про це: 

 Освітня субвенція – 92,4 млн грн; 

 Субвенція на інклюзивний центр – 2 млн грн; 

 Субвенція на інклюзію у освітніх закладах - 0,4 млн грн; 

 Інші субвенції - 8,9 млн грн; 

 Інші дотації з місцевого бюджету – 1,1 млн грн. 

Видатки 

Загальна сума видатків загального фонду бюджету Здолбунівської міської 

територіальної громади станом на 31 грудня 2022 року становить 310,7 млн грн, зокрема: 

• фінансування закладів освіти – 195,5 млн грн; 

• соціальний захист населення – 15,2 млн грн; 

• культура – 9,5 млн грн; 

• охорона здоров’я – 12,1 млн грн; 

• фізична культура і спорт – 4,6 млн грн; 

• житлово-комунальне господарство – 38,1 млн грн; 

• державне управління – 25.4 млн грн; 

• економічна діяльність – 9.4 млн грн; 

• міжбюджетні трансферти – 0,9 млн грн. 

Загальна сума капітальних видатків бюджету Здолбунівської міської 

територіальної громади станом на 31 грудня 2022 року становить 15.0 млн грн. За рахунок 

капітальних видатків виділяються кошти на будівництво, капітальні ремонти та 

реконструкції об’єктів комунальної власності. 

• фінансування закладів освіти – 0,2 млн грн; 

• державне управління – 3,4 млн грн; 

• економічна діяльність – 8,8 млн грн; 

• охорона здоров’я – 1,3 млн грн; 

•    міжбюджетні трансферти – 1,3 млн грн. 

 

БЮДЖЕТ ГРОМАДИ 
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Бюджет 2023 

21 грудня 2022 року депутати міської ради затвердили бюджет Здолбунівської міської 

територіальної громади на 2023 рік.  

Його доходи становлять 328,6 млн грн. Зокрема доходи загального фонду бюджету – 

323,5 млн грн, спеціального фонду – 5, 083 млн грн. 

Видатки бюджету на 2023 рік затверджено в загальній сумі 328,6 млн грн. Зокрема 

видатки загального фонду – 317,6 млн грн, спеціального фонду – 11,009 млн грн. 
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Протягом 2022 року, в умовах дії воєнного стану міська рада та виконавчий 

комітет разом з підприємствами, установами, організаціями громади спрямовували 

свою роботу на вирішення проблем життєдіяльності громади та подолання кризових 

явищ в економіці.  

 

Промисловість 

У час війни, коли сфери економіки функціонують у надзвичайних умовах, важливе 

значення у забезпеченні збалансованого економічного розвитку громади має стабільна робота 

однієї із основних галузей господарського комплексу – промисловості. 

Серед інших громад області промисловість Здолбунівської територіальної громади 

виділяється виробництвом цементу, цегли, виробів з пластмаси, наданням ремонтних робіт і 

послуг підприємствам з виготовлення будівельних матеріалів. 

На сьогодні в громаді функціонує 21 найбільше промислове підприємство та виробничі 

підрозділи АТ «Укрзалізниця».  

З метою своєчасного врегулювання проблемних питань у галузі промисловості 

здійснюється щомісячний моніторинг роботи промислових підприємств громади. 

За підсумками 2022 року основним промисловим підприємством громади «Волинь-

Цемент» філія ПРАТ «Дікергофф Цемент Україна» зменшено обсяги реалізації промислової 

продукції (товарів, послуг) на 612,5 млн грн (71% до показника минулого року). 

Виробництво цементу зменшилося на 47% - 584 тис т (за відповідний період 2021 р. – 

1, 098 млн т).  

У 2022 році обсяг реалізованих пластмасових виробів (мішків та пакетів з полімеру та 

плівки поліетиленової) збільшився на 27,9 % та складає 95, 9 млн грн (за 2021 р. – 75 млн грн.) 

 

Агропромисловий розвиток 

Агропромисловий напрямок громади зорієнтований в основному на вирощування 

озимої пшениці, ячменю, кукурудзи, соняшника, сої, овочів, кормових культур. Розвинуте 

м'ясо-молочне скотарство.  

У громаді успішно функціонує 21 сільськогосподарське підприємство та фермерське 

господарство, більшість з яких займаються вирощуванням зернових культур.  

Сільськогосподарськими підприємствами громади за 2022 рік вироблено валової продукції на 

7,2 % більше від обсягів відповідного періоду 2021 року.  

У середньому, виробництво валової продукції на один гектар сільськогосподарських 

угідь складає 10,8 тис. грн (у 2021 році – 9,4 тис. грн). Середня урожайність при збиранні 

зернових, технічних, зернобобових культур у 2022 році складає 53,2 ц/га, зокрема: пшениця - 

65 ц/га; ячмінь - 51 ц/га; кукурудза –104 ц/га; соя – 32 ц/га; ріпак – 37 ц/га; соняшник – 30 ц/га. 

Середня врожайність залишилась на рівні попереднього року. 
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Триває модернізація однієї з провідних галузей тваринництва – молочного скотарства. 

У громаді успішно працює сімейна молочна ферма «Родина-Плюс», що в с. Орестів. 

Проєкт реалізований ПСП «Україна», за підтримки ПРООН та Уряду Швеції. Загалом 

молочна продуктивність у 2022 році в середньому становить 7,1 тис кг молока на фуражну 

корову. На 30% збільшено середній надій на корову, в порівнянні з аналогічним періодом 2021 

року.  

У ПСП «Хлібороб» постійно працюють над підвищенням продуктивних якостей 

худоби.  

 

Збільшення обсягів виробництва валової продукції сприяє розвитку с\г 

підприємств. І, як результат, маємо збільшення надходжень до бюджетів різного рівня, 

зокрема і до бюджету Здолбунівської громади.  

Водночас стабільне виробництво с\г продукції – це харчова безпека не лише 

громади, а й України загалом, що надзвичайно важливо в умовах воєнного часу. 

 

 

На території Здолбунівської громади здійснюють свою діяльність елеватори ТОВ 

«ТРАДЕКС АГРІ» потужністю 20 тис. т та ТзОВ «АКРІС АГРО» потужністю 43,4 тис. т. 

Це сучасні елеватори з новітнім лабораторним, зерноочисним та ваговим обладнанням. 

Підприємствами за 2022 рік сплачено понад 2 млн грн податків до бюджету 

Здолбунівської громади.  

 

Проведено інформаційну роботу серед виробників сільськогосподарської продукції 

щодо реєстрації заявок в системі Державного аграрного реєстру (ДАР) для отримання 

бюджетних субсидій на 1 га сільськогосподарських угідь та спеціальної бюджетної дотації за 

утримання корів. У системі ДАР зареєструвалося 11 сільськогосподарських 

товаровиробників та 5 фізичних осіб Здолбунівської громади, більша частина з яких 

отримала державну допомогу. 

 

Зовнішньоекономічна діяльність  

Найбільші експортні поставки зі Здолбунівської громади здійснювалися до Німеччини, 

Польщі, Бельгії та Литви. Основу товарної структури експорту складали деревина і вироби з 

деревини, машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання, меблі, вироби з 

чорних металів, зернові та технічні культури. 

У загальному обсязі імпорту суттєва частка припадала на Німеччину, США, Польщу, 

Литву, Швецію. 

У товарній структурі імпорту переважали машини, обладнання та механізми, 

електротехнічне обладнання, засоби наземного транспорту, крім залізничного та інше. 
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Підприємницька діяльність, торгівля та послуги  

У громаді, відповідно до Єдиного державного реєстру, за 2022 рік зареєстровано 

більше 1,3 тис підприємців-фізичних осіб, що на 1,6% більше у порівнянні з 2021 роком. 

Торговельна мережа громади налічує 188 торговельних об’єктів. У громаді зросла 

мережа підприємств торгівлі, що дало можливість збільшити кількість робочих місць та 

розширити торговельні площі. За звітний період мережа збільшилась на 9 нових 

торговельних об'єктів. 

За звітний період сфера послуг залишилася незмінною. Майже всі заклади, що 

призупинили свою діяльність з початком повномасштабної війни, відновили свою 

роботу. Мережа закладів сфери послуг налічує 35 об’єктів та 1 готель.  

Мережа закладів ресторанного господарства у 2022 налічує 35 об’єктів, з них: кафе і 

кафетеріїв – 34; кількість буфетів, їдалень (в т.ч. шкільних) – 13. 

 

Інвестиції та будівництво  

За підсумками року, найбільшу частку інвестицій громади становлять власні кошти 

підприємств та організацій. 

З метою створення привабливого інвестиційного клімату розроблено інвестиційний 

паспорт громади, в якому сформовано пропозиції щодо земельних ділянок, приміщень та 

виробничих комплексів, розташованих на території громади.  

Важливо, що у громаді розпочалася робота над Стратегією розвитку Здолбунівської 

міської територіальної громади до 2027 року. Наразі вже створена робоча група з 

підготовки цього документа, триває збір необхідної інформації для визначення основних 

напрямків розвитку нашої громади.  

Протягом звітного періоду прийнято 40 цільових програм, спрямованих на підвищення 

соціально-економічного та культурного розвитку Здолбунівської громади. 

 

Місцеві податки та збори  

На території Здолбунівської громади рішенням міських депутатів встановлено ставки 

місцевих податків, внаслідок чого протягом 2022 року надходження від них зросли, зокрема:  

• податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за 2022 рік 

становить більше 5 млн грн (зріс на 22%); 

• єдиний податок – більше 21 млн грн (зріс на 10%) 

Постійно проводиться моніторинг з метою виявлення об’єктів, за які не сплачується 

податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за результатами якого 

податковим органом донараховано понад 110 тис. грн. податку 
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З перших днів повномасштабної війни жителі громади активно долучилися до 

волонтерської діяльності. Практично у кожному закладі та установі громади досі діють 

імпровізовані волонтерські центри, де виготовляють необхідні для військових речі 

(маскувальні сітки, окопні свічки, одяг, амуніцію та ін.), проводять збори коштів, формують 

вантажі для військових.  

У громаді відбувалися благодійні акції, під час яких проходив збір коштів на потреби 

військових (благодійний ярмарок «Сила в єднанні»,  акція  «Забіг подяки», акція «Ярмаркуємо 

онлайн» та ін.).   

Здолбунівська ТГ долучилася до допомоги громадам, які постраждали внаслідок 

вторгнення окупантів: 

• У травні вантаж гуманітарної допомоги доставлено до Менської 

територіальної громади (Чернігівська область), з якою Здолбунівська ТГ встановила 

партнерські відносини. 

• У грудні гуманітарний вантаж, сформований у Здолбунівській громаді, 

доставлено до Білозерської та Станіславської громад Херсонської області.  

 

Водночас Здолбунівська громада протягом звітного періоду також отримувала 

гуманітарну допомогу від благодійників.  

• Гміна Рашкув (Польща) надала Здолбунівській громаді пожежно-рятувальний 

автомобіль Renault. Також надано гуманітарну допомогу (ліки, продукти харчування 

тривалого зберігання, засоби гігієни) для ВПО та місцевих жителів. 

• Благодійна організація ROC Maidan Рочестер (США) надала гуманітарну 

допомогу (засоби гігієни) для потреб ВПО. 

• Благодійний фонд «Рокада» надав побутову техніку для потреб ВПО. Її 

передано до місця компактного проживання внутрішньо переміщених осіб. 

 

Відповідно до публічного звітування Здолбунівської громади за отриману та 

розподілену гуманітарну допомогу на майданчику Prozorro, станом на 1 грудня: 

 отримано – 166 т;  

 надано для ВПО - 91 т; 

 передано іншим громадам – 49,5 т; 

 зібрано і передано ЗСУ – 31,49 т; 

 стратегічний резерв – 20,13 т; 

 передано для потреб жителів громади – 11,48 т. 

 

ВОЛОНТЕРСТВО 
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Упродовж 2022 року відділом соціальних гарантій зареєстровано 2880 внутрішньо 

переміщених осіб, яким було надано тимчасовий прихисток, встановлено відповідний статус, 

прийнято заяви на призначення компенсації тощо. 

 

Відповідно до Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення (перебування) 

внутрішньо переміщених осіб, затверджено постановою КМУ від 19.03.2022 №333, впродовж 

поточного року було прийнято 193 заяви від власників житла та призначено компенсацію в 

сумі 859,3 тис. грн. 

 

З вересня 2022 року запроваджена електронна система ІАС «Прихисток» для реєстрації 

осіб, які надали прихисток ВПО. До неї внесено інформацію про 104 власників житла та 251 

ВПО. 

 

Внутрішньо переміщені особи, які проживають на території Здолбунівської громади, 

отримують всі необхідні послуги. Близько 100 учнів з числа ВПО були зараховані до закладів 

загальної середньої освіти Здолбунівської ТГ. 

 

Спеціалізовану медичну допомогу отримали 450 внутрішньо переміщених осіб. До 

закладів КНП «Здолбунівський РЦПМД» звернулися й отримали медичну допомогу 464 ВПО. 

199 внутрішньо переміщених особи уклали декларації з лікарями амбулаторій Здолбунівської 

ТГ 

 

 

ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНІ 

ОСОБИ, ЩО  

ПРОЖИВАЮТЬ У ГРОМАДІ 
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«Мріємо та Діємо»  

Здолбунівська громада в межах 5-річної програми «Мріємо та Діємо» та підписаного 

Меморандуму про співпрацю з Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) в 

2022 році отримала допомогу від USAID на суму 1,62 млн. грн. (засоби індивідуальної гігієни 

та облаштування прихистку на 100 місць). 

Погоджено проведення ремонту Молодіжного простору відповідно до проєктно-

кошторисної документації на суму 1,745 млн. грн, підтримана програмна діяльність 

Молодіжного простору на 2023 рік у сумі, еквівалентній 25 тис. дол. США. 

У межах програми «Мріємо та діємо» спільно з Міжнародним республіканським 

інститутом – IRI Ukraine  і Здолбунівською міською радою проведено двомісячне Стажування 

в ОМС для 10 молодих людей, які  знайомились з роботою Здолбунівської міської ради. 

 

«Діємо для здоров’я» 

У межах україно-швейцарського проєкту «Діємо для здоров’я», який має на меті 

зменшити тягар хвороб та запобігти передчасній смертності від неінфекційних захворювань, 

реалізовано проєкт «Час вживати воду» на суму 301 тис. грн. Зокрема  облаштовано «питні 

куточки» в трьох навчальних закладах (Здолбунівські ліцеї №1,3,4), в Здолбунівській 

публічній бібліотеці, КНП «Здолбунівський ЦПМД» та Здолбунівському ЦНАПі. 

4 вересня 2022 року у м. Здолбунів відбувся фестиваль «Здоров’я FЕST», присвячений 

популяризації здорового способу життя та громадському здоров’ю. Він зібрав понад 1000 

відвідувачів.  

Навчальні заклади (Глинський ліцей, Здолбунівські ліцеї №1, №3 та №4) отримали 12 

одиниць побутової техніки. 

 

«ГОВЕРЛА»  

Здолбунівську громаду було відібрано  до Проєкту USAID «Підвищення ефективності 

роботи та підзвітності органів місцевого самоврядування» («ГОВЕРЛА»), який 

впроваджується компанією DAI Global LLC (DAI).  

Реагуючи на виклики, пов’язані з підготовкою до зимового сезону 2022-2023 та задля 

посилення енергетичної безпеки критично важливих об’єктів, проєкт «ГОВЕРЛА» надав 

Здолбунівській громаді допомогу на суму 2,2 млн грн. за такими пакетами: 

 Пакет «Місцева рада та адмінпослуги»: ЦНАП отримав комп’ютерну техніку. 

 Пакет «Рятувальник»: комунальні служби отримали спорядження для реагування на 

наслідки надзвичайних ситуацій (мотопомпи, мотопили, вогнегасники, світлодіодні 

ліхтарі, спеціальний одяг, подовжувачі на котушці та ін.). 

 Пакет «Енергія»: отримали 5 генераторів потужністю 7,5 кВТ. 

Також наприкінці року громада отримала сучасний екскаватор-навантажувач JCB 

з широким функціоналом. 

ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
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Коаліція доброчесних громади  

Здолбунівська громада стала членом Коаліції Доброчесних громад. Було підписано 

Меморандум та задекларовано готовність посилювати підзвітність та відкритість роботи 

громад.  

Здолбунівська громада забезпечила публічне та прозоре звітування за отриману та 

розподілену гуманітарну допомогу на майданчику Prozorro. Завдяки сформованому переліку 

потреб для внутрішньо переміщених осіб та розміщенню їх на Платформі Prozorro+ громада 

отримала донорське фінансування на цю закупівлю на суму 150 тис. грн. 

 

Конкурс міні-проєктів «Здолбунівська громада» 

В умовах повномасштабної війни конкурс міні-проєктів «Здолбунівська громада» та 

Громадський бюджет-2023 не проводились, а виконання проєктів-переможців Громадського 

бюджету-2022 перенесено на бюджет 2023 року. 
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Здолбунівська громада відкрита як до співробітництва з українськими громадами, так 

і до міжнародної співпраці. 

У травні Здолбунівська громада підписала меморандум про співробітництво з 

Менською громадою. Це перший меморандум про співробітництво громад Рівненської та 

Чернігівської областей. 

 

У листопаді підписано лист про наміри налагодження співпраці між польською ґміною 

й містом Рашкув та Здолбунівською міською територіальною громадою під час онлайн 

зустрічі. У грудні депутати міської ради підтримали встановлення партнерства та 

співробітництва між гміною і містом Рашкув та Здолбунівською міською територіальною 

громадою. 

 

Також у грудні відбулася онлайн зустріч з мером французького муніципалітету 

Шеннв'єр-сюр-Марн. Тож у перспективі Здолбунівська громада має намір розвивати 

співпрацю з однією з громад Франції. 

 

На території громади активно проводять свою діяльність Товариство польської 

культури в Здолбунові, ГО Культурно-просвітницький центр ім. Тадеуша Чацкого, ГО 

«Здолбунівська спілка волинських  чехів «Волинські правнуки».  

 

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ 
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Завдяки активній роботі щодо підвищення кваліфікації працівників у період з вересня 

до грудня Здолбунівський ЦНАП з 351-го місця в рейтингу ЦНАП МінЦифри піднявся 

до 9-го. 

Коштом місцевого бюджету Центр забезпечено робочою станцією для оформлення та 

видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон та паспорта громадянина 

України у вигляді ID-картки з безконтактним електронним носієм.  

На завершальній стадії налагодження каналу конфіденційного зв’язку у мережі 

Національної системи конфіденційного зв’язку зі створенням комплексної системи захисту 

інформації. 

Запроваджено сервіс шерінгу електронних копій документів із застосунку «Дія» при 

отриманні адміністративних послуг, а саме Паспорта громадянина України у вигляді ID-

картки, закордонного паспорта громадянина України, свідоцтва про народження дитини, 

довідки ВПО. 

Для зручності відвідувачів Центр забезпечено банківським терміналом 

самообслуговування. Також організовано місце самообслуговування громадян для 

самостійного отримання послуг за допомогою електронних сервісів. 

Підписано угоду про співпрацю з Головним управлінням Пенсійного фонду України в 

Рівненській області для надання консультацій та послуг у приміщені Центру. 

Надано доступ до реєстру Здолбунівської територіальної громади комунальним 

підприємствам, для отримання знеособленої інформації про зареєстрованих осіб без 

залучення громадян. 

Центр бере участь у пілотному проєкті із запровадження  онлайн черги запису на 

прийом до адміністратора, проєкт реалізується за підтримки Мінцифри та ПРООН. 

Центр надання адміністративних послуг Здолбунівської міської ради долучився до 

тестування електронної черги онлайн для ЦНАПів. Тепер жителі громади у тестовому 

режимі (поки що) можуть долучитись до користування новітнім сервісом. Після введення в 

промислову експлуатацію відвідувачі ЦНАП зможуть записуватись на прийом до 

адміністраторів на зручний для них день та час, зокрема й через Електронний кабінет.  

Центр надання адміністративних послуг сьогодні надає 281 адміністративну послугу. 

Протягом 2022 року до переліку було додано 96 послуг. Станом на листопад надано майже 13 

тис. послуг (близько 67 % у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року). Таке суттєве 

зменшення кількості наданих послуг пов’язане з введенням військового стану на території 

України та блокуванням роботи всіх державних реєстрів, що унеможливило надання багатьох 

послуг. 

До ЦНАПу звертається близько 110 осіб щодня. У приміщені Центру облаштовано 

рецепцію та зону очікування і інформування, забезпечено відповідними меблями, є кулер та 

фонтанчик з питною водою.  

Центр оснащений новітнім програмним обладнанням, за допомогою якого 

здійснюється реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб. У 

приміщенні облаштовано 2 дитячих куточки, пандус та вбиральню для людей з особливими 

потребами. 

ЗДОЛБУНІВСЬКИЙ ЦНАП  
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Відповідно до програми розроблення земельної документації Здолбунівської міської 

територіальної громади на 2022 рік, розроблено нормативно грошову оцінку земель на 

території сіл Глинськ, Загора, Підцурків, П’ятигори, Богдашів, Орестів, Ільпінь, Кошатів. 

Фінансування здійснювалось за рахунок коштів від втрат сільськогосподарського 

виробництва. В результаті проведеного тендеру вартість робіт становить 39,9 тис. грн. 

 

Для забезпечення контролю за використанням та охороною земель міська рада 

постійно спрямовує звернення до Управління з контролю за використанням та охороною 

земель про виявлені порушення. У 2022 році було направлено 7 таких листів. 

 

Продано 5 земельних ділянок загальною площею 1,7389 га суб’єктам господарської 

діяльності у власність на загальну суму 502,9 тис грн. Кошти надійшли до бюджету громади. 

Передано в оренду 9 земельних ділянок загальною площею 3,0647 га. Річна орендна 

плата за них становитиме 19,6 тис грн. 

 

Надано 4 дозволи на проведення оцінки землі на загальну площу 0,743 га для 

подальшого продажу суб’єктам господарської діяльності та 8 дозволів на оформлення права 

користування землею загальною площею 5,5741 га на умовах оренди. Це в перспективі 

збільшить надходження до бюджету громади.  

 

Передано у приватну власність 13,2553 га землі 65 жителям громади для будівництва 

та обслуговування житлових будинків, ведення особистого селянського господарства, 

ведення садівництва та обслуговування індивідуальних гаражів. Комісією з питань 

містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього середовища розглянуто 4 

земельних спори, за результатами яких складено протоколи. 

 

У постійне користування для КП «Здолбунівське» передано земельну ділянку для 

будівництва та обслуговування центру захисту тварин по вулиці Шевченка в м. 

Здолбунів. 

 

Вирішено питання щодо земельної ділянки КП «Здолбунівське» для 

облаштування існуючого кладовища за межами с. Ільпінь. 

 

Задля зручності жителів громади 28 послуг із земельних питань відтепер надаються у 

Здолбунівському ЦНАПі. Також розроблено порядок та укладання договорів сервітуту на 

території Здолбунівської громади та типовий договір про встановлення особистого 

земельного сервітуту. 

ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ 
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Протягом 2022 року укладено 79 договорів оренди нерухомого комунального майна, в 

тому числі:  

 47 договорів оренди майна, яке віднесено до Переліку першого типу; 

 32 договори оренди майна, яке віднесено до Переліку другого типу. 

За 2022 рік орендна плата, що надійшла за користування нерухомим комунальним 

майном, становить більше 915 тис грн. 

 

З огляду на воєнний стан в Україні Здолбунівська міська рада звільнила від сплати 

орендної плати орендарів, які використовують майно закладів освіти (окрім приміщень 

котелень), що перебувають у комунальній власності Здолбунівської міської територіальної 

громади, на період з 1.03.2022 року і до моменту припинення воєнного стану. 

 

Протягом звітного періоду відбулося два аукціони з продажу об’єктів малої 

приватизації: 

 нежитлового приміщення загальною площею 114,8 кв. м по вулиці Заводська, 9 в місті 

Здолбунів за ціною продажу лоту 330 тис грн без ПДВ. 

 нежитлового приміщення загальною площею 162,2 кв. м по вулиці Фестивальна, 2 в 

місті Здолбунів за ціною продажу лоту 685,8 тис грн без ПДВ. 

До місцевого бюджету від приватизації надійшло 1,06 млн грн без ПДВ, з 

урахуванням ПДВ майже 1, 22 млн грн. 

 

Для вирішення питання забезпечення водопостачання жителів села Глинськ створено 

перший у Здолбунівській громаді орган самоорганізації населення вуличний комітет «Чиста 

вода-Глинськ».  

 

Триває робота з проведення первинної технічної інвентаризації об’єктів нерухомого 

майна громади. 

КОМУНАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ 
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Експлуатаційне утримання дорожнього покриття  

У 2022 році придбано 29,555 т готової суміші для експлуатаційного утримання 

дорожнього покриття на загальну суму 195 тис. грн. 

 

Було проведено поточний ямковий ремонт вулиць на площі 4 022,02 м кв., в тому 

числі силами підприємства – на площі 1 400 м кв. 

 

Здійснювалося експлуатаційне утримання таких вулиць у м. Здолбунів: 

 Грушевського – 230 м кв 

 Зелена – 181 м кв 

 Фабрична – 386 м кв 

 Паркова – 141 м кв 

 Шевченка – 312 м кв 

 Василя Жука – 150 м кв 

Підрядними організаціями виконано поточний ремонт дорожнього покриття на площі 

2 622,02 м кв. на вулицях: 

 Грушевського – 225 м кв 

 Березнева – 516,2 м кв 

 Міцкевича – 38 м кв 

 Гончара – 516 м кв 

 Шкільна – 138 м кв. 

 Полуботка – 40 м кв. 

 Наливайка – 305,62 м кв 

 Фабрична – 260 м кв 

 Степана Бандери – 33 м кв 

 Івана Мазепи – 275,2 м кв 

 Пирогова – 275 м кв. 

 

Для проведення відсипки та планування вулиць у Здолбунівській територіальній громаді 

було закуплено матеріали на загальну суму 276,25 тис. грн, зокрема: 

 щебінь - 200 т 

 відсів - 350 т 

 піщано-щебенева суміш - 350 т 

Проведено відсипання таких вулиць: 

 м. Здолбунів: вул. Марка Безручка, Бориса Тена, Польова, провул. Комунальний, в’їзд 

у Гідропарк 

 село Богдашів: вул. Гранична 

 село Ільпінь: вул. Садова, Нова, Незалежності 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ  

ГОСПОДАРСТВО  

ТА БЛАГОУСТРІЙ 
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Вуличне освітлення  

За звітний період виконано низку робіт у населених пунктах громади: 

 змонтовано підсвічення пам’ятників Степану Бандері, воїнам-афганцям та 

«Підкорювачам космосу»; 

 виготовлено кронштейни для кріплення світильників системи вуличного освітлення; 

 встановлено додаткові лампи зовнішнього освітлення на приміщенні павільйону на 

ринку по вулиці Березнева та на його території для якісного освітлення торгових рядів; 

 відновлено зовнішнє освітлення дитячого майданчика по вулиці Гончара; 

 у міському гідропарку проведено заміну аварійної електроопори, встановлено дві 

додаткових опори для відновлення електропостачання сцени та освітлення. Відновлено 

освітлення алеї «Героїв Небесної Сотні»; 

 у мікрорайоні Цементників відновлено зовнішнє освітлення зони відпочинку, 

встановлено прилад обліку; 

 змонтовано на електроопори додаткові світильники та кронштейни під них для 

вуличного освітлення в селі Новосілки по вулиці Набережна; 

 частково проведено заміну електричного обладнання в щитах вуличного освітлення у 

с. Глинськ для автоматичного управління (по годинах) включення нічного освітлення; 

 замінено прожектор 100 Вт для освітлення декоративної конструкції «Я люблю 

Здолбунів» при вході у сквер по вул. Грушевського. 

Постійно відбувається моніторинг справності системи вуличного освітлення, за 

потреби проводиться заміна дефектних ламп чи обладнання.  

Утримання кладовищ 

До належного санітарного стану приведено 17,5 тис. кв. м. території кладовищ. 

Виконуються роботи з благоустрою кладовищ, а саме: косіння трави, вирубування 

кущів та гілля, обрізка дерев, прибирання території. 

 

На кладовищі «Віли» проведено вирівнювання центральної доріжки, відсипання 

відсівом. Також виконано упорядкування додаткової території під поховання. 

 

На кладовищі по вулиці Коперника проводяться внутрішні та зовнішні ремонтні 

роботи підсобного приміщення. Виготовлено та встановлено шлагбаум, проводяться роботи з 

розмітки додаткової території під поховання. Вкладено додатковий ряд плит на «Алеї Слави» 

для її розширення. 

 

Відремонтовано паркан навколо території кладовища по вул. Тиха, м. Здолбунів. 

 

На території кладовища за межами села Ільпінь розчищено територію та зливові 

канави, проведено планування території бульдозером на місці демонтажу паркану, здійснено 

розмітку нової території для поховання. А також налагоджено алгоритм поховання, що є 

важливим чинником, адже кладовищем користуються також мешканці сусідньої громади, а 

саме смт.Квасилів. 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ  

ГОСПОДАРСТВО  

ТА БЛАГОУСТРІЙ 
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Поводження з твердими побутовими відходами  

На сміттєзвалищі в урочищі «Здовбиця» встановлено та проведено наладку 

автомобільного вагового комплексу від 20 кг до 80 т. Проведено роботи з розчищення та 

організації під’їзного шляху до вагового комплексу. Виконано вимощування дороги 

фрезератом. 

 

Проведено електрифікацію території, усунено несправності зовнішнього освітлення, 

встановлено щит обліку електроенергії, а також мобільну споруду для персоналу. Для 

забезпечення пожежної безпеки закуплено пожежний рукав, стволи та головки на суму 38 650 

грн. Перевірено та приведено до належного технічного стану пожежну цистерну, наповнено 

її водою. Встановлено та укомплектовано пожежні щити. Постійно проводиться планування 

території для прийому сміття та рекультивацію вже наявного. На в’їзді-виїзді з території 

сміттєзвалища встановлено шлагбаум, щоб запобігти неконтрольованому викиданню сміття. 

З початку поточного року на полігоні захоронено близько 8 т сміття. В середньому 

щоденно приймається 40 т побутових відходів за тридцятьма договорами. 

 

Прибрано систематичні стихійні сміттєзвалища на території Здолбунівської громади, а 

саме: по вулицях Наливайка, Зелена, Коперника, Віли, біля кладовища в селі Ільпінь-2 та ін. 

У весняний та осінній період проведено акцію «За чисте довкілля». Загалом прибрано 

близько 50 тис. кв. м території, до прибирання було залучено близько 1000 осіб, вивезено на 

сміттєзвалище близько 1 т сміття 

 

Виготовлено Схему санітарного очищення населених пунктів Здолбунівської 

міської територіальної громади. Здолбунівська громада стала першою в області, де 

виготовлено подібну схему. 

 

З 1 травня 2022 року КП «Здолбунівське» надає послуги з вивезення побутових 

відходів для жителів Копитківського та П’ятигірського старостинських округів.  

 

Виготовлено 12 каркасних накриттів для облаштування майданчиків для збору сміття, 

з них встановлено 11. Облаштовано контейнерні майданчики для збору сміття по вулицях м. 

Здолбунів. Триває встановлення нових сміттєвих урн на території міста Здолбунів. 

 

Спортивно-ігрові майданчики 

Проведено ремонт ігрових майданчиків на території Здолбунівської ТГ, а саме: по 

вулицях Кармелюка, Заводська, Гетьмана Сагайдачного (2 Лютого), Грушевського, в 

міському Гідропарку по вулиці Шевченка. Завезено пісок на дитячі майданчики. 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ  

ГОСПОДАРСТВО  

ТА БЛАГОУСТРІЙ 
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Утримання ринку  

У січні 2022 року КП «Здолбунівське» прийняло на баланс ринок по вул. Березнева 13, 

міста Здолбунів. У приміщенні павільйону проведено косметичний ремонт, розміщено торгові 

прилавки відповідно до санітарних норм. На території ринку виготовлено та встановлено 6 

прилавків для торгівлі сільськогосподарською продукцією.  

Для забезпечення роботи лабораторії, а саме відбору, зберігання зразків та проведення 

досліджень, встановлено холодильник та електричну плитку. Для перевірки та контрольного 

зважування встановлено ваги. Змонтовано та підключено 2 кондиціонери. 

Проведено заміну на нові зливові решітки (ливнівки), виконано їхнє посилення та 

фарбування. На території ринку встановлено додаткові сміттєві урни. 

Для створення комфортних умов для продавців та покупців проведено роботи зі 

встановлення додаткового освітлення території та торгових рядів. Проведено озеленення 

ринку. 

Проведено ремонтні роботи фасаду будівлі (косметичний ремонт), встановлено та 

укомплектовано пожежний щит. 

На постійній основі проводиться прибирання території ринку та прилеглої до неї, 

чищення системи водовідведення, вивезення сміття. 

На території сільськогосподарського ринку встановлено інформаційні таблички з 

графіком роботи та інформацією щодо заборони в’їзду автомобілів. Проводиться очищення 

території від кущів та косіння трави, вимощення території фрезератом. 

Наразі укладено 89 договорів з підприємцями щодо оренди торгових площ. За 

вказаний період отримано 1,02 млн грн орендної плати, а також 73 тис грн земельного 

податку. 

 

Благоустрій території  

Тривають ремонтні та відновлювальні роботи на стадіоні «Локомотив», де наразі 

працівники КП «Здолбунівське» провели благоустрій території та постійно підтримують у 

належному стані футбольний газон. Розпочато ремонтно-будівельні роботи в 

адміністративному приміщенні стадіону. У приміщенні замінено 5 металопластикових вікон, 

дерев’яні двері, 2 комплекти унітазів та умивальників, 4 душові комплекти, піч у лазню з 

супровідною до неї системою. Повністю замінено електропроводку. 

Відновлено каскадний водоспад на території пляжу по вулиці Заводська м. Здолбунів. 

Роботи з благоустрою зони відпочинку триватимуть у наступному році. 

Також проводилися інші роботи з благоустрою: 

 проведено монтаж столів для гри у шахи в міському гідропарку; 

 встановлено паркан навколо недобудованої будівлі Здолбунівського ліцею №3; 

 проведено порізку та вивезення деревини (гілля) з території гідропарку для потреб 

музею; 

 проведено роботи з очищення зливової каналізації; 

 прибрано стихійне сміттєзвалище в районі ЗОШ №7 м. Здолбунів, по вулицях Кн. 

Ольги, Шевченка, Незалежності. 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ  

ГОСПОДАРСТВО  
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Підготовка до зимового періоду  

Господарський комплекс Здолбунівської міської територіальної громади підготовано 

до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років. 

На виконання заходів з підготовки витрачено 5,5 млн грн, з них з місцевого бюджету – 

4,6 млн грн, власних коштів підприємств – 841 тис. грн.  

У межах підготовки до осінньо-зимового періоду 2022-2023 років закуплено: 820 т 

піску на суму 319,8 тис. грн; 66,68 т солі на суму 726,8 тис грн. 

 

Інфраструктура водопостачання та водовідведення  

КП «Здолбунівводоканал» надає послуги централізованого водопостачання та 

водовідведення 8427 абонентам з населення. З них послугою водопостачання користуються 

8263 абонентів, водовідведення – 6898 абонентів. Підприємство також надає послуги 43 

бюджетним організаціям та 274 абонентам з категорії «інші споживачі». З цієї категорії 

споживачів послугою централізованого водопостачання користуються 301 абоненти, 

послугою централізованого водовідведення – 277 абоненти.  

На балансі та обслуговуванні підприємства перебувають: 

 7 артезіанських свердловин.  

 1 ВНС, на якій функціонують два резервуари чистої води об’ємом 1 і 3 тис. м³ 

Вода, піднята з артсвердловин, відповідає ДСанПіНу за мікробіологічними і 

сантехнічними показниками. Середньодобова подача води на місто становить 2540 т 

м3/добу. 

Для знезараження води встановлено блочну електролізну установку для виготовлення 

гіпохлориту натрію з кухонної солі.  

Для виконання ремонту насосних агрегатів, запірної арматури, технологічного, 

електротехнічного обладнання підприємство має механічну майстерню з необхідним парком 

верстатного обладнання. 

У 2022 році ліквідовано 21 пошкодження, аварій, витоків на водопровідно-

каналізаційних мережах міста. Бригада слюсарів аварійно-відбудовних робіт ліквідувала 504 

затори на дворових каналізаційних мережах. 

Отримано сертифікат про введення в експлуатацію каналізаційної мережі по вул. 

Полярна, загальна довжина якої становить 250 м. Це будівництво було профінансоване в 

повному обсязі коштом Здолбунівської міської ради. Загальна вартість будівництва становила 

753,26 тис. грн. Об’єкт введено в експлуатацію. Внаслідок прокладання мережі 

водовідведення, двадцять домоволодінь, а це майже 60 жителів вулиці Полярна, мають змогу 

отримати централізоване водовідведення, що дає змогу позитивно вплинути на 

природоохоронний та екологічний стан місцевості. 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ  
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Інфраструктура теплопостачання  

КП «Здолбунівкомуненергія» надає послуги теплопостачання для міста Здолбунів. 

Підприємство експлуатує 9 котелень. Станом на 1.01.2023 загальна кількість абонентів 

становить 4,9 тис. абонентів, з них 2,6 тис. є споживачами послуги з постачання теплової 

енергії на опалення житлових та нежитлових приміщень, зокрема: населення - 2555 абонентів 

(98,5%), установи та організації, що фінансуються бюджетними коштами - 28 абонентів 

(1,1%), інші споживачі - 12 абонентів (0,4%).  

За зверненнями 17 споживачів в 2022 році було реструктуризовано заборгованість 

за послуги з постачання теплової енергії на суму майже 420 тис. грн. 

 

Протягом 2022 року з бюджету громади було виділено 12,8 млн грн, з них: 

 на виконання Програми № 1020 «Компенсація різниці тарифів на тепло по 

населенню» одержано в першому кварталі – 2,4 млн грн. 

 на виконання зобов’язань щодо оплати реструктуризованої заборгованості за 

спожитий у 2016-2021 роках природний газ перед НАК «Нафтогаз України» 852 тис. 

грн (листопад 2022). 

 на придбання генераторів для забезпечення безперебійної подачі теплоносія під час 

перебоїв в електропостачанні - 4,8 млн грн. 

 на придбання палива для роботи цих генераторів - 3,6 млн грн. 

 на труби та інші матеріали та запасні частини - 1,07 млн грн. 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ  

ГОСПОДАРСТВО  

ТА БЛАГОУСТРІЙ 
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Розпочато верифікацію вулиць та будівель та наповнення реєстру адрес будівель і 

споруд в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва. 

 

Також розпочато оцифрування всієї містобудівної документації в Єдиній державній 

електронній системі у сфері будівництва. 

 

Проведено інвентаризацію всіх вулиць у населених пунктах громади та оновлено 

нумерацію будівель і споруд 

 

Проведено 11 громадських обговорень щодо проєктів містобудівної документації 

 

Задля зручності жителів громади ряд послуг у сфері архітектури та містобудування 

відтепер надаються у Здолбунівському ЦНАП. Це «Надання містобудівних умов та обмежень 

для проєктування об’єкта будівництва», «Надання будівельних паспортів забудови земельної 

ділянки», «Присвоєння, зміна та корегування адрес об’єктам нерухомого майна» та «Надання 

паспортів прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності».  

АРХІТЕКТУРА ТА  

МІСТОБУДІВНИЦТВО 
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З огляду на повномасштабне вторгнення велика увага приділялася безпеці населення 

громади в умовах воєнного стану. Створено раду оборони Здолбунівської міської 

територіальної громади, яка прийняла 13 рішень щодо організації безпекових заходів в 

громаді під час військового стану. 

 

Рішенням сесії створено добровільне формування цивільного захисту 

Здолбунівської міської територіальної громади та забезпечено проходження членами цього 

формування інструктажу з цивільного захисту в установленому порядку.  

 

Проведено аналіз стану системи оповіщення, її спроможності щодо своєчасного 

оповіщення населення територіальної громади. З початку повномасштабної війни 

переформатовано систему оповіщення та переведено її частково в автоматичний режим 

керування. За необхідності залучаються 7 електросирен та 1 гучномовець, розташовані на 

території міста Здолбунів.  

 

Проведено обстеження захисних споруд цивільного Здолбунівської громади та спільно 

з представниками Рівненського управління ДСНС України в Рівненській області проведено 

перевірку станом готовності цих споруд. У громаді на обліку перебуває 82 протирадіаційних 

укриття та 10 сховищ. Відповідно до місткості споруд у них передбачено укривання для 20150 

осіб.  

Проведено низку робіт задля покращення стану укриттів та системи сповіщення: 

 обстежено та відновлено електропостачання в укриттях Здолбунівських ліцеїв №1, №2, 

№3; проведено монтаж світильників, вимикачів, розеток; 

 обстежено укриття в підвалах багатоквартирних будинків, визначено стан 

електромереж та перелік необхідних матеріалів для відновлення.  

 демонтовано сирену з будинку по вулиці проспект Цементників, 12 та встановлено на 

приміщенні Здолбунівського ліцею №3; 

 відновлено електричну мережу, освітлення та монтаж розеток, вимикачів в укриттях: 

вул. Грушевського, 37; вул. Костельна, 37; вул. Цементників, 12; вул. Незалежності, 45; вул. 

Незалежності, 8; вул. Коперника, 61. 

 підключено систему автоматичного увімкнення сирени у Здолбунівських ліцеях №6 та 

№3. 

У громаді прийняті та реалізуються програми, спрямовані на організацію безпеки 

населення нашої громади у 2022-2024 роках. Це програма створення місцевого 

матеріального резерву для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, 

програма щодо приведення у готовність до укриття населення захисних споруд цивільного 

захисту та програма створення місцевої автоматизованої системи централізованого 

оповіщення Здолбунівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки. 

 

У територіальній громаді передбачений резервний фонд місцевого бюджету для 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у розмірі 1 млн. 50 тис. грн. 

ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ  

НАСЕЛЕННЯ 
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Основним стратегічним завданням 2022 року стало облаштування захисних споруд у 

закладах освіти задля організованого початку нового навчального року в режимі очного 

навчання. У 7 закладах освіти територіальної громади (3 ЗДО, 4 ЗЗСО) наявні та приведені у 

готовність до використання за призначенням захисні споруди цивільного захисту (ПРУ). Їхня 

загальна місткість: у ЗЗСО - 1540 осіб, у ЗДО – 656 осіб.  

 

Створено найпростіші укриття у 12 закладах дошкільної освіти загальною місткістю 239 осіб 

та у 5 закладах загальної середньої освіти загальною місткістю 738, 1 в ІРЦ, місткістю 10 осіб 

та 1 в ЦТДЮ місткістю 23 особи. 

 

У 4 закладах (3 ЗЗСО та 1 ЗПО), в яких відсутні захисні споруди та немає умов для 

створення найпростіших укриттів, на договірних засадах організовано укривання учасників 

освітнього процесу у захисних спорудах інших суб’єктів господарювання, що розташовані на 

відстані не більше 500 м від закладу освіти. 

 

На сьогодні 5 закладів загальної середньої освіти працює в режимі очного навчання, 7 

- за змішаною формою і 1 – за дистанційною. Всі заклади дошкільної освіти працюють на 

потужність відповідно до місткості укриття. 

 

Відповідно до Програми щодо приведення у готовність до укриття населення захисних 

споруд цивільного захисту Здолбунівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, 

затвердженої рішенням міської ради від 22.06.2022 № 1195, на заклади освіти у 2022 році 

виділено 570 тис. грн.  

 

З метою економічної доцільності та раціонального використання коштів, всі заклади 

освіти міста переведені на охорону сигналізацію. Економія коштів в зв’язку зі скороченням 

сторожів станом на 1.07.2022 року становить понад 3 млн грн. 

 

 

БЕЗПЕКА УЧНІВ ТА  

ВИХОВАНЦІВ 
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Дошкільна освіта  

З початком повномасштабної війни ЗДО громади припинили надавати освітні послуги 

дошкільнятам. У 4 закладах дошкільної освіти міста та дошкільному підрозділі Глинського 

ліцею було організовано проживання внутрішньо переміщених осіб. Всього у закладах освіти 

за період військової агресії надано послуги з проживання 415 внутрішньо переміщеним 

особам. Зараз в окремому корпусі ЗДО «Бджілка» продовжують розміщуватися внутрішньо 

переміщені особи. 

 

Після 24 лютого 2022 року за межі України виїхали 226 дітей та 14 педагогів закладів 

дошкільної освіти. 

 

З 1 серпня 2022 року призупинено навчання в П’ятигірському ЗДО «Пролісок», що 

забезпечило економію 59 тис грн з місцевого бюджету.  

 

З 1 вересня 2022 року з метою економічної доцільності структурний дошкільний 

підрозділ Новосілківської гімназії облаштовано в приміщенні школи. 

 

Нині відновлено освітній процес у всіх закладах дошкільної освіти територіальної 

громади. У закладах працюють очно 24 чергові групи, а це 452 дітей чи 40% від загальної 

кількості дошкільнят громади. Їх кількість зумовлена можливістю закладу забезпечити 

безпечні умови всіх учасників освітнього процесу. При зарахуванні у такі групи надається 

перевага дітям, чиї батьки працюють на об’єктах критичної інфраструктури чи є 

військовослужбовцями. 

 

Загальна середня освіта  

У громаді діє 13 закладів загальної середньої освіти, у яких навчається 4563 учнів. Це 

на 48 менше у порівнянні з попереднім роком. До 1 класу у вересні 2022 зараховано 382 учні, 

що на 82 учні менше у порівнянні з 2021 роком. На кількість учнів вплинуло і перебування 

дітей за кордоном через воєнну агресію.  

Після 24 лютого 2022 року за межі України виїхали 1120 учнів та 26 педагогів закладів 

загальної середньої освіти. Проте вони продовжували навчатися і працювати в режимі онлайн 

за дистанційною формою навчання. На сьогодні понад 500 учнів закладів загальної середньої 

освіти громади перебувають за кордоном, частина з них вибули на постійне проживання. 

Разом з тим, близько 100 учнів з числа ВПО були зараховані до закладів загальної 

середньої освіти Здолбунівської ТГ. 

У частині фінансування освітньої субвенції за розрахункової потреби 113,3 млн грн 

освіта отримала 92,4 млн грн.  

228 випускники 11 класів (з них 7 з числа ВПО отримали свідоцтво про повну загальну 

середню, з н 28 нагородженні золотою та срібною медалями. 

ОСВІТА ГРОМАДИ 
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Розвиток творчого потенціалу обдарованої молоді  

Заходи для творчо обдарованої молоді, що проводилися у 2021-2022 навчальному році, 

засвідчили високий рівень підготовки та обдарованості дітей з нашої громади. Маємо 54 

переможці на районному рівні та 15 – обласного рівня олімпіад з навчальних предметів.  

З 17 представлених на Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт 

9 стали призерами. 

За результатами конкурсів у музичній галузі здобуто 8 призових місць в обласному 

огляді-конкурсі, а також 36 переможних відзнак у Всеукраїнських та Міжнародному 

конкурсах.  

Прикметною є висока результативність одинадцятикласників 2022 року у зовнішньому 

незалежному оцінюванні, яке в умовах воєнного стану проходило в режимі національного 

мультимедійного тесту. За його результатами 11 учнів набрали по 200 балів з 13 предметів.  

На виплату премій для творчої молоді та її наставників, що передбачені відповідними 

Програмами, було виділено 196 тис грн.  

 

Харчування та підвезення учнів  

У 2022 році на виконання Програми «Здорові діти – здорова та успішна нація» на 

2021-2022 роки» з бюджету Здолбунівської міської ради було виділено кошти на забезпечення 

безкоштовним харчуванням вихованців ЗДО та учнів 1-4 класів і пільгових категорій ЗЗСО в 

сумі 7,5 млн грн. Гаряче безкоштовне харчування отримують майже 2000 дітей, які 

навчаються за очною формою навчання. 

З 1 вересня 2022 безкоштовним харчуванням забезпечено дітей, батьки яких 

перебувають на військовій службі та виконують чи виконували завдання за призначенням в 

районні ведення бойових дій на території України. 

На сьогодні гарячим харчуванням забезпечені всі ЗЗСО завдяки організованій 

кейтеринговій формі харчування. У 2 ЗЗСО харчування організовано самостійно, в 1 закладі - 

шляхом аутсорсингу, у 10 - шляхом кейтерингу. 

231 учнів, які проживають за межею пішохідної доступності (2 км), потребують 

підвезення до школи. Підвезення 137 учнів забезпечувалося 3 шкільними автобусами. Однак, 

відповідно до наказу Рівненської ОВА від 16.03.2022 № 24 «Про використання шкільних 

автобусів для потреб оборони», два транспортні засоби були передані до 4 відділу 

Рівненського РТУК СП для перевезення мобілізованих військовозобов’язаних до місць 

призначення. Наприкінці року коштом обласного та місцевого бюджету придбано новий 

шкільний автобус для перевезення учнів Глинського ліцею. Співфінансування з бюджету 

громади становило 1 млн. грн.  

 

 

 

ОСВІТА ГРОМАДИ  
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У закладах дошкільної освіти працює 9 інклюзивних груп, в яких виховується 15 дітей 

з особливими освітніми потребами. У закладах загальної середньої освіти функціонує 29 

класів інклюзивного навчання, у них навчалося 38 дітей з ООП. Для супроводу дітей в 

інклюзивних класах введено 25 посад асистентів учителів. 

 

 

Здолбунівський інклюзивно-ресурсний центр обслуговує дітей трьох громад 

(Здолбунівської, Мізоцької, Здовбицької) віком від народження до 18 років. Корекційно-

розвиткові послуги надаються 79 дітям ООП: дітям раннього та дошкільного віку, які не 

відвідують заклади дошкільної освіти, та дітям, які здобувають освіту у формі педагогічного 

патронажу. 

 

Низка заходів для дітей з інвалідністю організована у межах проєкту «Всі різні – всі 

свої» програми «Мріємо та діємо», що впроваджується за фінансової підтримки USAID – US 

Agency for International Development та виконується IREX. Так, до Дня людей з інвалідністю, 

який світова спільнота відзначає 3 грудня, було проведено захід «Рівні можливості» для дітей 

та їхніх батьків. 

 

У Здолбунівській громаді діє клуб соціальної активності «Жовта парасоля», де 

гуртуються підлітки з інвалідністю та їхні батьки. Мета цього проєкту - створити середовище 

для покращення соціалізації підлітків. Ідея створення такого простору народилася під час 

профорієнтаційного заходу «Рівні можливості» для підлітків з інвалідністю.  

 

У 2022 році виділено субвенцію з держаного бюджету місцевому бюджету на надання 

державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі 523,7 тис грн. 

 

ІНКЛЮЗІЯ В ГРОМАДІ 
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Молодіжний простір «Home’як» продовжує свою активну діяльність у 

Здолбунівській громаді. Простір має різні напрямки діяльності: неформальна освіта, 

психологічне та емоційне розвантаження молоді, профорієнтація та медіаграмотність, 

підтримка інтелектуальної спроможності молоді, популяризація волонтерства та інше. 

Протягом 2022 року було проведено понад 300 заходів, якими охоплено понад 7000 

відвідувачів. 

 

Волонтери молодіжного Простору беруть активну участь у житті громади. З початком 

повномасштабного вторгнення молодь Простору зайнялася плетінням сіток, виготовленням 

окопних свічок, брала участь у благодійних ярмарках. 

 

На базі молодіжного простору було реалізовано два грантових проєкти: «Швидка 

підтримка для молодіжних центрів» програми «Мріємо та діємо» та «Тримай» у партнерстві 

з ГО «ЗЕОН». 

 

Персонал Простору цьогоріч пройшов навчання «Молодіжний працівник» за 

підтримки Міністерства молоді та спорту України. Працівники простору діляться своїм 

досвідом з іншими молодіжними просторами та виходять в пряму трансляцію «Мріємо та 

Діємо». 

 

МОЛОДІЖНИЙ ПРОСТІР 
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Наприкінці грудня 2021 року у громаді відкрито спорткомплекс, а з 1 липня 2022 року 

введений в експлуатацію об’єкт «Будівництво спортивного залу дитячо-юнацької спортивної 

школи Здолбунівської районної ради Рівненської області в м. Здолбунів, вул. Паркова, 70». 

Його загальна площа - 1600 кв. м., він розрахований на 150 глядацьких місць. Заклад має 

сучасне обладнання, що дає змогу приймати змагання найвищого рівня з футзалу, гандболу, 

баскетболу волейболу та інших видів спорту. Враховано інклюзивні норми. 

 

На базі Здолбунівської дитячо-юнацької спортивної школи навчається 410 вихованців 

у 8 відділеннях з видів спорту: бокс, баскетбол, важка атлетика, легка атлетика, боротьба 

вільна, велоспорт на шосе, футбол, кікбоксинг WAKO. Протягом 2022 року вихованці 

Здолбунівської ДЮСШ здобули 56 перемог. 

 

Управління з гуманітарних питань Здолбунівської міської ради долучилося до 

соціального проєкту «Активні парки – локації здорової України», який входить у 

загальнонаціональну програму Президента. У межах проєкту навчальні заклади громади 

отримали сучасний спортивний інвентар. 

 

Цього року вже традиційно відбувся благодійний Забіг Подяки, у якому взяли участь 

понад 80 учасників різного віку. Зібрані кошти були передані на потреби ЗСУ. 

 

Минулої зими в закладах дошкільної, загальної середньої освіти проходили конкурси 

«Зимова фортеця», «Сніговик FEST» та «Зимові рекорди» у рамках Всеукраїнських заходів 

«Спортивна зима». 

СПОРТ 
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Центр культури та дозвілля  

Видатки на утримання установ культури Здолбунівської громади у 2022 році склали 

3,9 млн грн. Водночас надходження від власних послуг установ культури становили 9,5 тис 

грн. 

У 2022 році Здолбунівський центр культури і дозвілля покращив матеріально-технічну 

базу на суму 31,6 тис грн завдяки отриманій екстреній стипендії від Німецького культурного 

центру «Ґете-Інститут» при Посольстві Німеччини в Україні. Придбано 5 розкладних столів, 

15 розкладних стільців, 2 розкладні лавки та фліпчарт. 

Бібліотеки 

За результатами відбору Українського інституту книги Здолбунівська центральна 

бібліотека та Здолбунівська бібліотека-філія для дітей та юнацтва увійшли до переліку 

кращих бібліотек України. Здолбунівська центральна бібліотека отримала 827 примірників 

книг, Здолбунівська бібліотека-філія для дітей та юнацтва - 439 примірників.  

Книгозбірні Здолбунівської міської територіальної громади приєднались до проекту 

«Цифра в кишені».  

Здолбунівська центральна бібліотека стала однією з 20 пілотних книгозбірень, які 

комплексно інформують громадян про профілактику неінфекційних захворювань. У 

бібліотеці облаштовано «Куточок здоров’я», де можна почитати тематичні книги, виміряти 

пульс, рівень цукру та кисню в крові, вагу тіла та ін. Це стало можливим завдяки участі у 

проєкті «Охорона здоров‘я та профілактика захворювань через бібліотеки та літературу». 

Музей 

Здолбунівський краєзнавчий музей реалізував проєкт «Туристичний код громади», 

в межах якого створено квест-кімнату «Втеча з в‘язниці» у музеї, розроблено три нових 

туристичних маршрути Здолбунівською громадою, встановлено 16 інформаційних табличок.  

Створено дві нових експозиційні зали. Реалізовано фотопроєкт «Діти війни». 

Підготовано та презентовано книгу «Здовбиця 1944-го Микитові Рови». Створено 

експозиційний простір «Кімната Жандарма». 

Завершена реставрація колишньої в’язничної кухні, триває підготовка до перетворення 

її в тир.  

Реалізовано проект «Вижити і перемогти» в якому було відзнято свідчення ВПО, які 

проживали чи досі проживають на Здолбунівщині. 

Розпочато створення нового експозиційного простору «Зали історії міста Здолбунова» 

та розмальовано його муралами з видами на місто.  

У червні 2022 року на черговій сесії депутати одноголосно підтримали присвоєння КЗ 

«Здолбунівський краєзнавчий музей» Здолбунівської міської ради імені Олега Тищенка 

КУЛЬТУРА ТА ТУРИЗМ 
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У серпні 2022 року рішенням Здолбунівської міської ради затверджено нові назви 

вулиць у населених пунктах громади. Загалом перейменовано 30 вулиць та провулків. Вони 

отримали назви на честь видатних українських діячів, а також назви, історично притаманні 

нашому краю. Перейменуванню передувало тривале громадське обговорення, а також 

діяльність спеціально створеної робочої групи, до якої увійшли фахівці-історики, краєзнавці 

та ін.  

У червні 2022 року КП «Здолбунівське» демонтувало радянську зірку на обеліску у 

центральному сквері Здолбунова. У листопаді робоча група з обстеження меморіалу ухвалила 

рішення щодо демонтажу обеліска у центральному сквері м. Здолбунів. 

 
Здійснено демонтаж барельєфу радянських часів на фасаді Здолбунівського міського 

клубу-філії у мікрорайоні Цементників. 

 

Виконано рішення міської ради №440 від 14 червня 2017 року та демонтовано 

пам’ятник Приходьку. 

ДЕКОМУНІЗАЦІЯ ТА  

ДЕРУСИФІКАЦІЯ  

ГРОМАДИ 
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ЦПМД 

Первинну медичну допомогу населенню надає КНП «Здолбунівський центр 

первинної медичної допомоги». На підставі укладеної міжмуніципальної угоди 

підприємство обслуговує населення трьох територіальних громад - Здолбунівської, 

Здовбицької і Мізоцької загальною чисельністю більше 55 тис осіб. 

З початку повномасштабного вторгнення рф 199 внутрішньо переміщених особи 

уклали декларації з лікарями амбулаторій Здолбунівської ТГ. Загалом до закладів звернулися 

й отримали медичну допомогу 464 ВПО. Підприємство надає медичні послуги населенню 

відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров’я України за 4 

напрямками. 

Відповідно до Програми фінансової підтримки КНП «Здолбунівський центр первинної 

медичної допомоги» на 2021-2025 роки, у 2022 році на підтримку підприємства виділено 4,2 

млн грн. 

 

Центральна міська лікарня  

Вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу жителям Здолбунівської громади надає 

КНП «Здолбунівська центральна міська лікарня». У 2022 році закладом укладено 

договори з Національною службою здоров’я України на 16 пакетів послуг на надання 

медичної допомоги населенню.  

Спеціалізовану медичну допомогу отримали 450 ВПО. Загалом, за 2022 рік у 

поліклінічному відділенні зареєстровано майже 127 тис відвідувань лікарів вторинної ланки 

та більше 5 тис хворих пройшли стаціонарне лікування, з них - 408 хворих на COVID-19.  

Коштом місцевого бюджету повністю фінансуються комунальні послуги та придбання 

ліків пільговим категоріям населення. Відповідно до Програми фінансової підтримки КНП 

«Здолбунівський центральна міська лікарня» на 2021-2025 роки, у 2022 році виділено 8,7 млн 

грн.  

У 2022 році 1,3 млн грн з місцевого бюджету спрямовано на придбання системи 

ендоскопічної візуалізації. 

Також, у 2022 році в КНП «Здолбунівська ЦМЛ» за рахунок державної субвенції 

встановлено потужну кисневу станція на 500 л/хв, яка в змозі одночасно забезпечувати 

медичним киснем 50-60 ліжок. 

 

Стоматологія  

КНП «Здолбунівська стоматологічна поліклініка» надає медичні послуги 

населенню відповідно до укладеного договору з НСЗУ за напрямком «Стоматологічна 

допомога дорослим та дітям». Відповідно до Програми фінансової підтримки КНП 

«Здолбунівський стоматологічна поліклініка» на 2021-2025 роки, у 2022 році для 

підприємства виділено 729,8 тис. грн.  

 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я  
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Працівники відділу соціальних гарантій з початку року прийняли 2174 заяв від жителів 

громади. Надано понад 6000 консультацій усно та в телефонному режимі щодо соціального 

захисту. 

Відповідно до Програми здійснення відшкодування вартості пільгового проїзду  

окремих категорій громадян залізничним транспортом на приміському сполученні 

Здолбунівської міської територіальної громади на 2022 рік виділено 400 тис. грн, підписано 

договір з Рівненською дирекцією залізничних перевезень.  

Протягом 2022 року виплачено одноразові допомоги на лікування, поховання, 

вирішення матеріально-побутових проблем та інше на загальну суму 414,7 тис грн. 

У зв’язку з воєнним станом кошти Програми оздоровлення і відпочинку дітей не були 

використані. 

 

Комісія з питань захисту прав дитини, основним завданням якої є сприяння 

забезпеченню реалізації прав дитини, провела 8 засідань, на яких розглянуто 56 питань, що 

стосуються захисту прав дітей. На обліку служби у справах дітей Здолбунівської міської ради 

перебуває 53 дитини-сироти та дитини позбавленої батьківського піклування (9 дітей-сиріт, 

44 дитини, позбавленої батьківського піклування).  

У сім’ях опікунів, піклувальників проживає 33 дитини, 13 дітей перебуває на обліку на 

усиновлення. 

На обліку служби у справах дітей Здолбунівської міської ради перебуває одна сім’я 

кандидатів в усиновителі, які бажають усиновити дітей. Протягом 2022 року відбулося три 

внутрішньосімейних усиновлення.  

У громаді функціонує один дитячий будинок сімейного типу, утворений на базі сім’ї 

Світлани та Леоніда Мельників, що проживають у с. Новосілки. У дитячому будинку родини 

Мельник перебуває шість дітей-вихованців та одна дитина, над якою встановлено піклування. 

Крім того, в громаді функціонує ще дві прийомні сім’ї. Проте з початку 

повномасштабної війни ці родини виїхали за кордон.   

 

СОЦІАЛЬНА СФЕРА 
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Упродовж 2022 року до Здолбунівської міської ради надійшло 2346 звернень громадян, 

з яких 329 – поштовим зв’язком. За результатом проведення особистого прийому  громадян  

керівництвом  Здолбунівської міської ради, зареєстровано 617 звернень. 

Стан розгляду звернень громадян, що надійшли до Здолбунівської міської ради: 

2056 – вирішено позитивно; 

290 – дано роз’яснення.  

На всі звернення громадян надано відповіді. 

Кількість питань, порушених у зверненнях громадян: 

335 - з питань аграрної політики і земельних відносин; 

6 - з питань транспорту і зв’язку; 

1322 - з питань соціального захисту; 

2 - з питань праці і заробітної плати, охорони праці; 

4 - з питань охорони здоров’я; 

282 - з питань комунального господарства; 

64 - з питань житлової політики; 

48 - екології та природних ресурсів; 

15 - з питань забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку; 

71 - з питань сімейної та гендерної політики, захисту прав дітей; 

17 - з питань освіти; 

180 - з інших питань. 

 

Зустрічі з жителями громади  

У Здолбунівській громаді регулярно відбуваються зустрічі міського голови та 

фахівців міської ради з жителями населених пунктів. Ці зустрічі ініціює як міська влада, так 

і самі громадяни.  

Протягом 2022 року відбулося 7 таких зустрічей з жителями м. Здолбунів та сіл 

громади. Під час них було порушено низку проблем, частину з яких вдалося вирішити 

силами комунальних підприємств та фахівців виконавчих органів міської ради.  

ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН 


