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ВСТУП 

 
Програма соціально – економічного розвитку Грицівської селищної ради (об’єднаної 

територіальної громади) розроблена на підставі Законів України «Про державне 

прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», 

«Про добровільне об`єднання громад», постанови Кабінету Міністрів України від 26 

квітня 2003 року № 621 "Про розроблення прогнозних і програмних документів 

економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету" (зі 

змінами та доповненнями), листа Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України від 10.03.2016 №7/31-2414 "Щодо 

рекомендацій до розроблення плану соціально-економічного розвитку об’єднаної 

територіальної громади" 

Програму розроблено з урахуванням завдань і положень Плану заходів з реалізації 

Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області на 2018 - 2020 роки. 

Програма передбачає мету та пріоритетні напрямки, дії на 2018-2020 роки щодо 

забезпечення стабільного зростання реального сектору економіки, підвищення якості 

життя населення 

Прогнозні розрахунки та заходи Програми розроблені з врахуванням аналізу поточної 

соціально – економічної ситуації на території громади.  Програма розроблена за умов 

адресності та містить конкретні завдання 

Цілі та заходи передбачені Програмою, реалізовуватимуться шляхом тісної співпраці 

органів державної влади, місцевого самоврядування, суб’єктів господарської діяльності, 

громадських організацій та громадськості 

Фінансування Програми планується здійснювати з усіх можливих джерел не заборонених 

чинним законодавством, залучаючи як власні фінансові можливості так і кошти бюджетів 

всіх рівнів та позабюджетні кошти 

 

1. Аналітична частина 

1.1.Загальна характеристика 

Грицівська громада утворилася наприкінці 2017 року шляхом добровільного об’єднання 

Грицівської селищної ради (смт Гриців, с. Корпилівка), Великошкарівської ( с. Велика 

Шкарівка, с. Онишківці, с. Курганівка), Лотівської (с. Лотівка, с. Саверці), Рожичанської 

(с. Рожичне, с. Устянівка, с. Орлинці), Микулинської, Сасанівської (с. Сасанівка, с. 

Крачанівка), Малошкарівської (с. Мала Шкарівка, с. Москвитянівка) сільських рад 

Грицівська селищна рада (ОТГ) розташована у північній частині Хмельницької області, на 

відстані 91 км від обласного центру м. Хмельницький  та 34 км від районного центру – м. 

Шепетівка. Грицівська громада розташована в природній зоні лісостепу. Клімат 

континентальний з теплим літом та помірною зимою 

Територія об’єднаної громади складає 184,97 км2, населення – 7826 осіб. На території 

Грицівської громади наявні поклади глини, піску та граніту. До її складу входить 8 

газифікованих населених пункти. 
Таблиця 1  

Чисельність населення по населеним пунктам громади 

№ п/п Назва населеного пункту Чисельність населення, 

осіб 

1. Гриців 3870 

2. Корпилівка 251 

3. Велика Шкарівка 336 

4. Курганівка 319 

5. Онишківці 445 

6. Лотівка 397 



7. Саверці 116 

8. Рожична 107 

9. Орлинці 261 

10. Устянівка 92 

11. Мала Шкарівка 324 

12. Москвитянівка 165 

13. Микулин 715 

14. Сасанівка 289 

15. Краченівка 139 

 
Перша згадка про Гриців датована часом Київської Русі. Назва поселення ймовірно 

походить від імені Григорія, князя Теребовлянського, якому воно належало наприкінці ХІ 

– на початку ХІІ ст. Проте існує теорія згідно якої поселення назване на честь першого 

поселенця 

Перша згадка про Микулин відноситься до 1084 року, де село згадує Володимир 

Мономах  

Територія громади заселялася ще з давніх часів. Поблизу села Корпилівки виявлено 

залишки поселення черняхівської культури. На території нинішнього Грицева височать 

два давні великі кургани, в давньоруські часи тут було городище. Збереглися рештки 

численних підземних ходів 

Одним із важливих пам’ятників архітектури  18 століття є помістя Грахольських, яке 

розташоване на території смт. Гриців. Сьогодні у будівлі помістя розміщено Грицівське 

вище художнє професійне училище №19 

 

1.2. Транспортне сполучення 

Транспортне сполучення між населеними пунктами громади здійснюється транспортними 

шляхами загального користування державного та місцевого значення 

Грицівська громада має вигідне географічне розташування із значним транзитним  

потенціалом 

Територією громади пролягає автомобільний шлях національного значення Н02 

Кременець – Ржищев. Інтенсивність руху транспортних засобів (легкових та вантажних) 

по даному шляху складає близько 3100 шт. за добу 

Загальна протяжність транспортних шляхів становить 131,5км, в т. ч. доріг місцевого 

значення 93,6км 

 

1.3. Галузь освіти 

На території Грицівської громади функціонує 6 закладів загальної середньої освіти, 5 

дошкільних навчальних закладів, 2 позашкільних заклади (Грицівська школа сприяння 

здоров’я, Грицівська дитяча музична школа), 2 профтехучилища (Грицівське вище 

художнє професійне училище № 19, Грицівське вище професійне училище № 38) 

 

Таблиця 2 

Заклади загальної освіти 

№ 

з/п 

Найменування закладу Потужність  К-ть класів К-ть  

дітей 

1 Грицівський ЗЗСО І – ІІІ ст. 813 20 437 

2 Великошкарівський НВК 150 4 22 

3 Орлинецький НВК 150 2 27 

4 Микулинський ЗЗСО І – ІІ ст. 120 8 56 

5 Крачанівський ЗЗСО І – ІІ ст. 100 5 46 

6 Малошкарівський ЗЗСО І – ІІ ст. 180 3 26 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85


Таблиця 3 

Дошкільні навчальні заклади 

 
№ з/п Найменування закладу Потужність  К-ть груп  К-ть  

дітей 

1 Грицівський дитячий ясла - садок 

(Центр розвитку) 

85 7 150 

2 Микулинський КЗ дошкільної 

освіти «Малятко» 

49 1 23 

3 Сасанівський дошкільний 

навчальний заклад « Веселка» 

20 1 9 

4 Малошкарівський дошкільний 

навчальний заклад «Струмочок» 

5 1 10 

5 Лотівський заклад дошкільної 

освіти «Зернятко» 

50 1 25 

 
Основними викликами, які стоять перед сферою освіти громади є функціонування 

закладів в умовах реформи освітньої галузі в країні та несприятливий демографічний стан, 

що може спричинити закриття деяких закладів 

Учні, які проживають за межами пішохідної доступності підвозяться шкільними 

автобусами до місця навчання та додому. Підвіз дітей здійснюється трьома автобусами до 

двох навчальних закладів 

Гарячим харчуванням забезпечуються учні 1 – 4 класів, учні 5- 11 класів, вихованці 

дошкільних навчальних закладів 

Учні 1- 4 класів, пільгові категорії дітей (діти сироти, діти позбавлені батьківського 

піклування, діти з малозабезпечених сімей, учні та вихованці дошкільних закладів, батьки 

яких мобілізовані, або загинули в зоні проведення АТО) харчуються за рахунок коштів 

місцевого бюджету 

Вартість харчування однієї дитини за кошти місцевого бюджету в 2018 році становить: 

- дошкільних навчальних закладів – 10грн 

- учні 1- 4 класів – 10грн 

- учні 5- 11 класів – 10грн 

Всі заклади загальної середньої освіти підключені до єдиної інформаційної системи 

управління освітою 

 

1.4. Культурне та духовне життя громади 

Сфера культури громади спрямована на задоволення культурно – освітніх, естетичних, 

дозвільних потреб жителів громади. Сфера культури представлена різноманітними 

закладами – 4 будинки культури, 5 сільських клубів, 8 бібліотек  

Таблиця 4 

Заклади культури та дозвілля 

Об’єкт  

Рік побудови 

або 

капітального 

ремонту 

Площа, 

м2 

Кількість 

працівників 

Будинок культури смт. Гриців 1936 837 3 

Корпилівський сільський клуб с. Корпилівка 1956 200 1 

Микулинський сільський будинок культури с. 

Микулин 
1987 1000 1 

Сільська бібліотека смт. Гриців 1977 555 4 



Бібліотека с. Микулин 1987 400 1 

Бібліотека с. Сасанівка 1967 151 1 

Будинок культури с. Сасанівка  1967 360 - 

Москвитянівський сільський клуб с. 

Москвитянівка 
1957 110 1 

Бібліотека с. Москвитянівка 1970 198 1 

Великошкарівський будинок культури с. 

Велика Шкарівка 
1937 200 1 

Великошкарівська сільська бібліотека с. Велика 

Шкарівка 
1979 32 1 

Онишківецький сільський клуб с. Онишківці 1977 120 1 

Онишківецька сільська бібліотека 1977 80 1 

Орлинецька сільська бібліотека с. Орлинці 1989 116 1 

Орлинецький сільський клуб с. Орлинці 1989 250 1 

Рожичанський  сільський клуб с. Рожична 1950 32 1 

Лотівський будинок культури с. Лотівка 1958 366 1 

Лотівська сільська бібліотека с. Лотівка 1958 57 1 

 
Для забезпечення сталого розвитку та керування сфери освіти та культури створено відділ 

освіти, культури, молоді, спорту та туризму Грицівської селищної ради. Відділ 

організовує заходи проведення навчально – виховного процесу у закладах освіти, 

займається розробкою молодіжної політики громади, проведення цікавого дозвілля для 

жителів громади, залучення дітей та молоді до культурно – освітніх заходів та організації 

аматорських об’єднань 

 

1.5. Охорона здоров’я 

Заклади охорони здоров’я на території громади забезпечують населення медичними 

послугами, надають першу невідкладну медичну допомогу, здійснюють заходи з раннього 

виявлення та попередження хвороб. На території громади функціонують: 1 лікарня, 1 

амбулаторія,  6 фельдшерських пунктів та 1 пункт прийому хворих 

 Таблиця 5 

Заклади охорони здоров’я 

 

№ 

з/п 

Найменування закладу Власність  Потужність  

(к-ть місць) 

1 2 3 5 

1 Грицівська районна лікарня комунальна 20 

2 Грицівська амбулаторія ЦПМСД с. 

Гриців 

комунальна - 

3 Фельдшерський пункт с. Велика 

Шкарівка 

комунальна - 

4 Фельдшерський пункт с.Орлинці комунальна - 

5 Фельдшерський пункт с.Микулин комунальна - 

6 Фельдшерський пункт с. 

Москвитянівка 

комунальна - 



7 Фельдшерський пункт с.Сасанівка комунальна - 

8 Фельдшерський пункт с.Лотівка комунальна - 

9 Пункт прийому хворих с. Усятнівка комунальна - 

 
Грицівська районна лікарня забезпечує лікування жителів Грицівської громади, згідно 

проекту, розрахована на 100 ліжко – місць, проте на даний час кількість ліжко – місць 

становить 20. Надання лікувальних послуг здійснюється в триповерховому приміщені, яке 

ведене в експлуатацію в 1962 році 

Грицівською районною лікарнею надано медичної допомоги: 

 

Таблиця 6 

Стаціонар 

№ п/п Показник 2015 р. 2016 р. 2017 р. 

1 Поступило хворих 621 618 576 

2 Виписано хворих 621 518 576 

3 Проведено л/днів 6785 6584 6358 
 

Таблиця 7 

 

Денний стаціонар при полікніці 

№ п/п Показник 2015 р. 2016 р. 2017 р. 

1 Поступило хворих 643 622 607 

2 Виписано хворих 643 622 607 

3 Проведено л/днів 5025 4825 4648 

 

Основними проблемами галузі охорони здоров’я є: відтік високо кваліфікованих 

працівників, неможливість забезпечення жителів віддалених населених пунктів громади, 

через відсутність постійного автобусного сполучення 

 

1.6. Економічна характеристика 

На території громади функціонують торгівельні заклади, автозаправна станція, заклади 

громадського харчування, хлібопекарня 

Основним напрямом господарської діяльності на території громади є сільськогосподарське 

виробництво, легка промисловість 

Таблиця 8 

Основні бюджетоутворюючі підприємства, які розташовані на території громади 

 
№ 

п/п 

Назва підприємства Кількість працівників 

Сільське господарство 

1. Корпорація «Сварог Вест Груп» 337 

2. ТОВ «Серединецьке» 897 

3. ТОВ «Лотівка Еліт» 634 

4. ФГ «Агроінвестпроект 2005» 24 

5. ФГ «Подільський кристал» 18 

6. ПП «Врожайінвест Агро» 30 

7. ПП «Радекс РК» 29 

9. ТОВ «Подільський господар» 379 

10. ФГ «Світанок» 4 



11. ТОВ «АТК»  

12. ТОВ «Староконстянтинів АГРО»  

13. ТОВ «Енселко»  

Легка промисловість 

14. СП ТОВ «РІФ -1» 298 

Лісове господарство 

15. ДП «Староконстянтинівський лісгосп» 31 

 
Рибним господарством займаються: Поліщук О. В., Коврига В.В., Жвалюк В.М., Демчук 

В.В., Гродзінський В. Л., Шемелюк І. Є., Сорокаліт А. В. 

Традиції виробництва меду на території громади відновлює Григорчук В. В. 

 

SWOT – аналіз  

 оцінки стартових можливостей  

Грицівської селищної ради (об’єднаної територіальної громади) 

 

Сильні сторони Слабкі сторони 

- Вигідне географічне розташування; 

- Розвинене сільсько – господарське 

виробництво; 

- Наявність на території громади вільних 

земельних ділянок для ведення 

господарства; 

- Можливості для розвитку малого та 

середнього бізнесу ; 

- Наявність водойм; 

- Наявність історичних пам’яток; 

- Туристичний потенціал;  

- Бажання змін та патріотизм жителів 

громади; 

- Наявність мережі закладів загальної 

середньої освіти та дошкільних освітніх 

закладів; 

- Наявність мережі закладів охорони 

здоров'я; 

- Наявність значних водних запасів. 

 

- Відсутність промислових 

підприємств; 

- Відсутність робочий місць; 

- Низький обсяг залучених 

інвестицій; 

- Тіньова зайнятість населення; 

- Зношеність мережі комунального 

господарства; 

- Неналежна якість дорожнього 

покриття; 

- Низькі доходи населення; 

- Недостатня інформованість про 

можливості громади; 

- Недостатній рівень матеріально – 

технічного забезпечення медичної 

галузі; 

- Відсутність можливостей утилізації 

твердих побутових відходів. 

 

Можливості Загрози 

- Розумний розподіл та використання 

земельних ділянок; 

- Осучаснення надання адміністративних 

послуг; 

- Розвиток відновлювальної та 

нетрадиційної енергетики; 

- Розвиток сфери комунальних послуг; 

- Зростання привабливості зеленого 

туризму; 

- Розвиток позашкільних закладів; 

- Фестивальний рух, конкурси, свята; 

- Відтік молоді у пошуках роботи; 

- Несприятливий бізнес – клімат в 

Україні; 

- Недосконалість законодавства; 

- Високий рівень безробіття; 

- Низький рівень комунальних 

послуг; 

- Погіршення екологічного стану; 

- Низька якість медичних послуг; 

- Не відповідність системи освіти 

наявним потребам 



- Зростання туристичної привабливості; 

- Підвищення підприємницького 

потенціалу 

 

2. Цілі та приріотети Грицівської селищної ради (громади). 

 

Для ефективного розвитку громади необхідно чітко визначити головні цілі, які необхідно 

виконати для досягнення бажаного рівня розвитку 

До основних цілей розвитку Грицівської громади  можна віднести: 

1) Стійке економічне зростання громади; 

2) Підвищення якості життя людини; 

3) Збереження та розвиток сільської території; 

4) Розвиток людського потенціалу; 

5) Залучення інвестицій 

Дані цілі узагальнюють всі першочергові потреби розвитку громади та є орієнтирами 

розвитку не лише на короткостроковий період, ай на подальшу перспективу 

Досягнення поставлених цілей дозволить створити умови для економічного та 

соціального розвитку громади в цілому та всіх її складових 

 

2.1. Стійке економічне зростання громади 

Нестабільність економічної системи є актуальною проблемою для всієї України. Але для 

сільських територій дане питання стоїть особливо гостро, через відсутність механізмів 

диверсифікації можливих ризиків. Сільські мешканці мають менший вибір можливостей 

працевлаштування, менший рівень доходів, значно нижчий рівень доступності 

фінансово-кредитних ресурсів та ряд інших проблем. 

 

Для стійкого економічного зростання громади необхідно: 

- створити умови для розвитку малого та середнього підприємництва у всіх сферах 

економіки 

- забезпечити енергетичну безпеку підприємств, установ та організацій, 

домогосподарств 

- створити умови для розвитку туристичної галузі, зокрема зеленого та екотуризму 

- вжити заходи щодо підвищення рівня зайнятості населення 

- надання практичної допомоги суб’єктам підприємницької діяльності у підвищенні їх 

професійного рівня шляхом організації навчальних семінарів та тренінгів 

- сприяння скороченню нелегальної і тіньової зайнятості населення громади та 

легалізації трудових відносин 

- сприяння налагодженню стабільної роботи діючих підприємств 

- забезпечення режиму максимального сприяння діяльності малого та середнього 

бізнесу, підвищення його ролі у соціально-економічному житті громади 

- недопущення обмежень на шляху розвитку підприємництва 

- зниження адміністративного тиску на малий та середній бізнес 

 

Сьогодні країна перебуває в глибокій економічній та політичній кризі, на сході країни вже 

4 роки тривають бойові дії, це значною мірою негативно впливає на інвестиційний ринок, 

тому основну увагу слід зосередити на залучені інвесторів у високорентабельні галузі 

економіки. Перспективи розвитку у нашому регіоні швейної промисловості приваблюють 

інвесторів, які охоче вкладають кошти у дану галузь. Тому відкриття підприємства, цеху 

по пошиттю одягу чи взуття економічно вигідно для громади, забезпечити жителів 

робочими місцями, збільшить надходження до місцевого бюджету 



Особливу увагу слід приділити розвитку переробної промисловості, сировина для якої 

наявна на території громади. На сам перед це переробка сільського господарської 

продукції. Жителі громади вирощують сільськогосподарську продукцію на власних 

земельних ділянках, яка згодом може бути реалізована на таке підприємство. В даному 

буде проводитися залучення інвестицій для створення переробних підприємств. Най 

більш перспективними напрямками можуть стати переробка коренеплодів, зернових. Так 

на території громади є можливість створити цех по виготовленню чіпсів, кукурудзяних 

паличок, крохмалю 

 

2.2. Підвищення якості життя населення 

Якість життя у сільській місцевості за останні десятиліття значно знизилася в порівнянні 

з якістю життя міського населення. Сюди можна віднести і занепад медичної галузі, 

зумовлений відсутністю кваліфікованих кадрів, що не бажають працювати у сільській 

місцевості; відсутність умов для розвитку фізичної культури; недоступність   ряду 

соціальних послуг (кінотеатри, прокати техніки,   мережі супермаркетів з нижчим рівнем 

цін, низький рівень доступності до мережі Інтернет в віддалених селах) і т.д. 

Для забезпечення високого рівня життя мешканців громади потрібно виконати наступні 

заходи: 

- підвищити екологічну безпеку та створити умови для збереження навколишнього 

середовища 

- сприяти популяризації здорового способу життя мешканців громади 

- забезпечити розвиток культурного та духовного середовища для гармонійного 

розвитку людини 

- заохочувати населення до підвищення соціальної активності та  самосвідомості 

 

2.3. Збереження та розвиток сільської території 

- проведення інвентаризації земель 

- замовлення генеральних планів території населених пунктів 

- забезпечення складання проектів та схем землеустрою територій, карти 

територіальної громади, підписання договорів 

- забезпечення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення 

- виконання основних заходів в межах компетенції сільської ради з безпеки дорожнього 

руху 

-  реконструкція мереж вуличного освітлення, яке полягає в підвищенні 

експлуатаційних якостей мереж вуличного освітлення шляхом встановлення 

енергозберігаючих світлодіодних світильників вуличного освітлення 

-  ліквідація несанкціонованих звалищ 

 

2.4. Розвиток людського потенціалу 

Перед селищною радою виникає питання забезпечення постійного розвитку, навчання 

жителів громади, тому слід врахувати наступні завдання: 

- забезпечення рівного доступу дітей Грицівської громади до якісної освіти 

- проведення поточних та капітальних ремонтів у закладах освіти громади 

- забезпечення високих стандартів навчання шляхом придбання навчально-методичних 

матеріалів, приладів та сучасних засобів навчання, комп’ютерної та мультимедійної 

техніки 

- забезпечення державних гарантій на якісну освіту, соціальний захист та підтримку 

дітей, які потребують особливої уваги, корекції фізичного та (або) розумового розвитку; 

- здійснення ефективного психолого - медико - педагогічного супроводу дітей, які 

потребують особливої уваги, підтримки та корекції фізичного та (або) розумового 

розвитку, спрямованих на компенсацію втрачених функцій, формування психологічних 



новоутворень 

- збільшення охоплення дітей науково-дослідною, експериментальною, науково-

технічною та спортивно-технічною діяльністю; 

- оптимізація мережі закладів культури та бібліотек з урахуванням потреб населення та 

фінансових можливостей сільського бюджету; 

- популяризація культурних надбань та духовних цінностей шляхом проведення 

культурно-мистецьких заходів та просвітницьких заходів; 

-   поліпшення стану матеріально - технічної бази закладів культури територіальної 

громади 

- замовлення випуску соціально значущої літератури місцевих авторів 

- проведення на належному рівні заходів з нагоди відзначення в громаді державних, 

професійних та релігійних свят, пам’ятних подій та ювілейних дат,  культурно-

мистецьких заходів, фестивалів, концертів та оглядів 

- забезпечення оздоровлення дітей соціально незахищених категорій; 

- запобігання порушення прав людини за статевою приналежністю (запобігання 

насильству у сім’ї, протидія торгівлі людьми) 

- проведення роботи по формуванню правової культури, профілактики негативних 

явищ у молодіжному середовищі 

- проведення інформаційно-просвітницької роботи з метою формування здорового 

способу життя, безпечної поведінки, правової освіти 

- забезпечення проведення культурно - масових заходів для дітей та молоді 

 

2.5. Залучення інвестицій 

З метою формування сприятливого інвестиційного клімату, активізації інвестиційних 

процесів у громаді, найбільш широкого залучення вітчизняних та іноземних 

інвестиційних ресурсів в розвиток економіки, соціальної сфери, медицини, освіти та 

культури у 2018 - 2020 роках активізується робота щодо залучення позабюджетних 

коштів, зокрема, міжнародної технічної допомоги у соціально-економічний розвиток 

Грицівської громади шляхом взяття активної участі у конкурсах на залучення грантів 

Всі визначені цілі є досить значними для розвитку Грицівської громади, але для більш 

чіткого бачення необхідно виокремити основні пріоритетні напрямки  розвитку громади 

на 2018 – 2020 роки. До них можна віднести: 

1. Створення нових та модернізація існуючих підприємств 

2. Створення умов для пріоритетного розвитку малого та середнього підприємництва 

3. Розвиток туристичної індустрії 

4. Збереження навколишнього природного  середовища 

5. Розбудова системи загальної освіти 

6. Забезпечення здорового способу життя людини 

7. Забезпечення населення якісними житлово-комунальними послугами 

8. Розвиток культурного і духовного середовища, забезпечення патріотичного виховання 

населення 

9. Підвищення рівня зайнятості  населення 

10.  Залучення інвестицій для розвитку громади, створення сприятливого інвестиційного 

клімату 

 

3. Основні завдання   реалізації  Програми соціально – економічного розвитку 

Грицівської селищної ради(громади) на 2018-2020 роки 

 

1. Стійке економічне зростання: 

- сприяння налагодженню стабільної роботи підприємств, підприємців, тощо 

- поліпшення діючої дозвільної системи для суб’єктів господарювання 

- створення умов для пріоритетного розвитку малого та середнього підприємництва 



- розвиток туристичної індустрії 

- розвиток переробної промисловості 

- розвиток сільськогосподарських  підприємств 

- сприяння участі товаровиробників у виставково-ярмарковій діяльності з метою 

підвищення конкурентоспроможності продукції, встановлення корисних ділових 

контактів; 

- удосконалювати співпрацю із соціальними партнерами щодо забезпечення організації 

роботи по наданню консультацій особам з питань організації та провадження 

підприємницької діяльності 

- здійснити перегляд політики щодо стягнення місцевих податків і зборів у межах 

компетенції з метою досягнення балансу інтересів суб’єктів господарювання та влади 

- забезпечити максимально високий рівень участі представників бізнесу в процедурах 

прийняття регуляторних актів щодо встановлення оптимального розміру місцевих 

податків і зборів, вироблення механізму реального партнерства між органом місцевого 

самоврядування та бізнесом 

- відкриття Центру з надання адміністративних послуг 

- максимальне скорочення терміну отримання документів дозвільного характеру 

- забезпечення діяльності  установ торгівлі в усіх населених пунктах громади, в тому 

числі виїзної, максимальне забезпечення населення товарами першої необхідності 

- розвиток відновлювальної енергетики (виготовлення технічної документації на 

будівництво сонячної електростанції) 

- проведення заходів, семінарів по впровадженню енергоефективних технологій 

 

2. Підвищення якості життя: 

- збереження навколишнього природного  середовища 

- розбудова системи освіти 

- забезпечення здорового способу життя людини 

- забезпечення населення якісними житлово-комунальними послугами 

- розвиток культурного і духовного середовища, забезпечення патріотичного виховання 

населення 

- розвиток та формування екологічної освіти 

- покращення стану рекреаційних та курортних зон, очищення територій природних 

рекреаційних зон та територій навколо населених пунктів, створення нових та благоустрій 

існуючих територій для відпочинку 

 

3. Розвиток територій: 

- підвищення рівня зайнятості населення 

- підтримка нетрадиційних видів бізнесу, самозайнятості населення 

- будівництво, капітальний, поточний ремонт об’єктів інфраструктури 

- покращення рівня благоустрою та соціального обслуговування жителів громади 

- поліпшення житлових та соціальних умов 

 

4. Підвищення тривалості та якості життя: 

- підвищення якості та доступності надання медичної допомоги жителям громади 

- закупівля медичного обладнання та інструментів 

- виконання заходів з енергозбереження в закладах охорони здоров’я 

- створення мобільного лікарського кабінетів для надання медичної допомоги 

- розроблення та затвердження програми соціально – медичного захисту населення 

  



5. Розвиток освіти: 

- забезпечення доступності освіти; 

- забезпечення розвитку особистості дитини; 

- забезпечення підвозу учнів до навчального закладу і до дому; 

- матеріальне оновлення технічної бази, навчальних кабінетів, харчоблоків; 

- впровадження інноваційних технологій в закладах освіти; 

- збереження здоров’я учнів; 

- здійснення заходів з енергозбереження в закладах освіти; 

- проведення капітальних та поточних ремонтів будівель закладів освіти. 

 

6. Розвиток культури, туризму: 

-  забезпечення повноціного функціонування мережі культурних закладів 

-  популяризація національної культурної спадщини серед молоді 

-  поповнення книжкових фондів бібліотек 

-  розвиток пам’яток культурної спадщини 

-  розвиток зеленого туризму 

 

7. Підвищення рівння безпеки жителів громади 

-  запобігання надзвичайним ситуаціям, оперативне реагування на їх виникнення 

-  обладнання системи централізованого сповіщення та зв'язку цивільного захисту 

-  проведення навчання населення правилам безпеки життєдіяльності 

-  посилення пожежної безпеки в населених пунктах 

 

4. Фінансове забезпечення реалізації Програми соціально – економічного розвитку 

Грицівської  селищної  ради 

Реалізація проектів розвитку Грицівської селищної ради (громади) здійснюватиметься за 

рахунок фінансування з наступних джерел:  

1. Кошти державного бюджету, у тому числі за рахунок надання субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних 

громад 

2. Кошти Державного фонду регіонального розвитку 

3. Кошти місцевого бюджету 

4. Інші джерела фінансування 

 

5. Моніторинг та оцінка ефективності реалізації Програми соціально – економічного 

розвитку Грицівської селищної ради 

Для об’єктивної оцінки результативності реалізації Програми необхідно ввести ряд 

індикаторів, що могли б візуалізувати отримані результати. Дані індикатори не є цілком 

об’єктивними, та за умов обмеженості джерел отримання інформації залишаються 

найбільш доступними.  

Відповідно до вищезазначених завдань реалізації програми індикаторами 

результативності будуть:  

- активізація робіт з залучення коштів міжнародної технічної допомоги та благодійних 

фондів для реалізації соціально-економічних проектів 

- забезпечення населених пунктів громади містобудівною документацією, що дасть 

можливість поліпшити інвестиційну ситуацію та визначити перспективи  розвитку 

територій 

- проведення інвентаризації наявного матеріально-технічного і ресурсного потенціалу та 

розроблення пропозицій щодо можливостей ширшого його використання 

- формування активного бізнес - середовища та громадянської свідомості підприємців 

- забезпечення сталого функціонування та розвитку житлово -комунального 



господарства 

- активне впровадження енергозберігаючих технологій, засобів обліку і регулювання 

споживання тепла, газу та електроенергії 

- оптимізація мережі освітніх закладів 

- зниження рівня поширення негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі 

- сприяння розвитку інфраструктури, поліпшення стану доріг 

- поліпшення благоустрою населених пунктів 

- рівень безробіття 

- обсяг економії енергоресурсів 

- кількість відремонтованих, реконструйованих та новостворених об’єктів  

інфраструктури 

- кількість людей, що отримують соціальні послуги 

- кількість проведених спортивних заходів 

- кількість проведених мистецьких заходів 

Також для проведення моніторингу застосовуються показники соціально-економічного 

розвитку. Відстеження динаміки відповідних індикаторів та показників соціально- 

економічного розвитку дозволять чітко відслідковувати ефективність реалізації програми. 

Моніторинг проводиться за підсумками року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1  

Основні напрямки діяльності та  залучення інвестицій з метою розвитку економіки 

Грицівської селищної ради на 2018 -2020 роки 

 
№ 

п/п 

Найменування заходу Джерела 

фінансування 

Очікуваний 

1. Розвиток малого та середнього 

підприємництва 

Кошти приватних 

інвесторів, в т. ч. 

іноземних, кошти 

державних програм 

підтримки малого та 

середньої бізнесу, 

кошти грантових 

програм спрямованих 

на розвиток малого та 

середнього бізнесу, а 

також 

сільськогосподарських 

товаровиробників  

Зростання 

кількості 

підприємців, 

створення нових 

робочих місць 

2. Підготовка матеріалів,  висвітлення в 

засобах масової інформації питань 

інвестиційного потенціалу 

Грицівської селищної ради 

В межах фінансування Зростання та 

розвиток економіки 

громади 

3. Висвітлення інформаційних 

матеріалів про інвестиційний 

потенціал селищної ради в засобах 

масової інформації 

В межах фінансування Зростання та 

розвиток економіки 

громади 

4. Сприяти участі товаровиробників у 

виставках, ярмарках, з метою 

рекламування товарів, послуг, 

підвищення 

конкурентоспроможності, 

встановлення ділових контактів 

  

Не фінансується  

Розвиток 

підприємництва 

5. Організація зустрічей представників 

можливих інвесторів з підприємцями 

громади 

 

В межах фінансування  

Розвиток 

підприємництва 

6. Сприяти розвитку малого та 

середнього бізнесу 

Не фінансується Розвиток 

підприємництва 

7. Сприяння залученню зовнішніх 

інвестицій в малий та середній бізнес 

 Розвиток 

підприємництва 

8. Домогтися реєстрації підприємств, 

що розташовані на території громади, 

Не фінансується Забезпечення 



за місцем фактичної адреси 

стимулювати діяльність 

підприємництва на збільшення 

кількості робочих місць 

офіційного праце 

влаштування 

працівників 

9. Підтримка розвитку підприємництва 

на території громади : надати, у разі 

необхідності, на конкурентних 

засадах земельні ділянки під об’єкти 

комерційного призначення, у разі 

необхідності змінити цільове 

призначення землі під комерційні 

об’єкти, на звернення суб’єктів 

підприємницької діяльності, надати 

їм дозволи на реконструкцію 

приміщень для використання під 

бізнес 

Не фінансується Зростання 

кількості 

підприємців, 

створення нових 

робочих місць 

10. Ефективне використання виробничих 

територій, приміщень, земельних 

ділянок на території громади з метою 

розвитку малого та середнього 

бізнесу 

Не фінансується Зростання 

кількості 

підприємців, 

створення нових 

робочих місць 

11. Домогтися сплати податків 

підприємствами, що розташовані на 

території селищної ради, за місцем 

фактичного розташування 

Не фінансується Зростання та 

розвиток економіки 

громади 

12. Проводити роз’яснювальну роботи 

серед роботодавців щодо 

недопустимості використання робочої 

сили з порушенням трудового 

законодавства 

Не фінансується Розвиток 

підприємництва 

13. Сприяти створенню кооперативів з 

метою переробки та  реалізації 

сільськогосподарської продукції 

Кошти приватних 

інвесторів, в т. ч. 

іноземних, кошти 

державних програм 

підтримки малого та 

середньої бізнесу, 

кошти грантових 

програм спрямованих 

на розвиток малого та 

середнього бізнесу, а 

також 

сільськогосподарських 

товаровиробників, 

кошти Державного 

фонду регіонального 

розвитку 

Розвиток бізнесу, 

створення нових 

робочих місць 

14. Розвиток переробної промисловості Кошти приватних Розвиток бізнесу, 



орієнтованої на джерела сировини, 

які розташовані, як  на території 

громади так і поза її межами 

інвесторів, в т. ч. 

іноземних, кошти 

державних програм 

підтримки малого та 

середньої бізнесу, 

кошти грантових 

програм спрямованих 

на розвиток малого та 

середнього бізнесу, а 

також 

сільськогосподарських 

товаровиробників 

створення нових 

робочих місць 

 

  



Додаток 2 

Перелік інвестиційних проектів об’єктів інфраструктури,  

які плануються до реалізації на території Грицівської селищної рада (об’єднаної 

територіальної громади) за рахунок коштів державного бюджету, сільського бюджету 

та інших джерел фінансування не заборонених чинним законодавством  
 

№ 

з/

п 

Найменування заходу Строк 

виконання 

Очікува

на 

вартість 

проекту 

(тис.грн.

) 

Відповідальні 

виконавці 

Очікуваний результат 

від реалізації проекту 

1. Капітальний ремонт будівлі 

дитячого садка- ясла смт. 

Гриців 

2018 р. 

1 498,7 

Грицівська 

селищна рада 

Підвищення рівня 

енергозбереження 

закладу та створення 

належних умов для 

виховання дітей 

2. Придбання шкільного 

автобусу  

2018 р. 1880,0 Грицівська 

селищна рада 

Забезпечення доступу 

учнів до якісної освіти 

3. Виготовлення містобудівної 

документації (генеральний 

план території населених 

пунктів громади, а саме: смт 

Гриців, с. Корпилівка, с. 

Лотівка, с.Саверці, с.Велика 

Шкарівка, с.Онишківці, 

с.Курганівка, с. Сасанівка, с. 

Крачанівка, с. Микулин, с. 

Мала Шкарівака, с. 

Москвитянівка) 

2018 -2020 

рр. 

800,0 Грицівська 

селищна рада 

Забезпечення умов для 

розвитку громади 

4. Катітальний ремонт з 

енергозбереженням будівлі 

Грицівської районної лікарні 

смт. Гриців 

2018-2020 

рр. 

3 306,1 

Грицівська 

селищна рада 

Покращення умов 

надання медичних 

послуг, підвищення 

якості та тривалості 

життя жителів громади 

5. Поточний ремонт дорожнього 

по вулиці Терешкової смт 

Гриців 

2018-2019 

рр. 
723,3 

Грицівська 

селищна рада 

Створення комфортних 

умов для проживання 

та переміщення 

жителів громади 

6. Реконструкція електричних 

мереж в с. Сасанівка 

2018-2020 

рр. 256,0 

Грицівська 

селищна рада 

Створення комфортних 

умов для проживання 

жителів громади 

7. Реконструкція даху 

спортивного залу "Олімп" в с. 

Лотівка 

2018-2020 

рр. 

285,2 

Грицівська 

селищна рада 

Створення умов для 

фізичного розвитку 

мешканців 

територіальної 

громади, розвитку 

спорту та пропаганди 

здорового способу 

життя. 



8. Роботи відновленню 

вуличного освітлення в с. 

Микулин 

2018-2020 

рр. 295,2 

Грицівська 

селищна рада 

Створення комфортних 

умов для проживання 

жителів громади 

9. Капітальний ремонт з 

утепленням будівлі будинку 

культури смт. Гриців  

2019-2020 

рр. 

4500,0 Грицівська 

селищна рада 

Покращення стану 

будівель соціальної 

сфери, створення умов 

для проведення 

дозвільних та 

культурних заходів 

10

. 

Придбання грейдера 2018-2020 

рр. 

1850,0 Грицівська 

селищна рада 

Забезпечення належних 

умов проведення 

ремонтних, 

забезпечення належних 

умов надання 

комунальних послу  

11

. 

Придбання спеціалізованого 

транспортного засобу для 

вивезення сміття 

2018-2020 

рр. 

850,0 Грицівська 

селищна рада 

Забезпечення належних 

умов проведення 

ремонтних, 

забезпечення належних 

умов надання 

комунальних послу  

12

. 

Придбання екскаватора 2018-2020 

рр. 

970,0 Грицівська 

селищна рада 

Забезпечення належних 

умов проведення 

ремонтних, 

забезпечення належних 

умов надання 

комунальних послу  

13

. 

Придбання спеціалізованої 

техніки для проведення 

поточних ремонтів 

комунальних доріг 

(віброплита) 

2018-2020 

рр. 

35,0 Грицівська 

селищна рада 

Забезпечення належних 

умов проведення 

ремонтних, 

забезпечення належних 

умов надання 

комунальних послу  

14

. 

Будівництво водогону смт. 

Гриців (протяжністю 4,5 км.) 

2019-2020 

рр. 

2000,0 Грицівська 

селищна рада 

Покращить умови для 

проживання жителів 

громади 

15

. 

Облаштування полів 

фільтрації   

2019 -2020 

рр. 

2000,0 Грицівська 

селищна рада 

Покращить умови для 

проживання жителів 

громади 

16

. 

Благоустрій  вулиці 

Української, смт. Гриців 

(8000 м2) 

2019-2020 

рр. 

300,0 Грицівська 

селищна рада 

Забезпечить безпеку 

дорожнього 

руху,покращить умови 

для проживання 

жителів громади 

17

. 

Благоустрій вулиці Козацької, 

смт. Гриців (1500 м2) 

2019-2020 

рр. 

100,0 Грицівська 

селищна рада 

Забезпечить безпеку 

дорожнього 

руху,покращить умови 

для проживання 

жителів громади 



18

. 

Благоустрій вулиці Тітова, 

смт. Гриців (1500 м2) 

2019-2020 

рр. 

120,0 Грицівська 

селищна рада 

Забезпечить безпеку 

дорожнього 

руху,покращить умови 

для проживання 

жителів громади 

19

. 

Благоустрій вулиці Кошового 

смт. Гриців (1500 м2) 

2019-2020 

рр. 

292,0 Грицівська 

селищна рада 

Забезпечить безпеку 

дорожнього 

руху,покращить умови 

для проживання 

жителів громади 

20

. 

Благоустрій вулиці 

Набережної, смт. Гриців (3000 

м2) 

2019-2020 

рр. 

320,0 Грицівська 

селищна рада 

Забезпечить безпеку 

дорожнього 

руху,покращить умови 

для проживання 

жителів громади 

21

. 

Благоустрій по вулиці 

Свободи, смт. Гриців (1500 

м2) 

2019-2020 

рр. 

1500,0 Грицівська 

селищна рада 

Забезпечить безпеку 

дорожнього 

руху,покращить умови 

для проживання 

жителів громади 

22

. 

Капітальний ремонт 

дорожнього покриття по 

вулиці Центральна, с. Лотівка 

(3000 м2) 

2019-2020 

рр. 

3252,00 Грицівська 

селищна рада 

Забезпечить безпеку 

дорожнього 

руху,покращить умови 

для проживання 

жителів громади 

23

. 

Поточний ремонт дорожнього 

покриття по вулиці Свободи, 

с. Лотівка (700 м2) 

2019-2020 

рр. 

200,0 Грицівська 

селищна рада 

Забезпечить безпеку 

дорожнього 

руху,покращить умови 

для проживання 

жителів громади 

24

. 

Капітальний ремонт 

дорожнього покриття по 

вулиці Островського,  с. Мала 

Шкарівка (2700 м2) 

2019-2020 

рр. 

1750,0 Грицівська 

селищна рада 

Забезпечить безпеку 

дорожнього 

руху,покращить умови 

для проживання 

жителів громади 

25

. 

Капітальний ремонт 

дорожнього покриття по 

вулиці Богдана 

Хмельницького, с. Мала 

Шкарівка (1500 м2) 

2019-2020 

рр. 

1250,0 Грицівська 

селищна рада 

Забезпечить безпеку 

дорожнього 

руху,покращить умови 

для проживання 

жителів громади 

26

. 

Поточний ремонт дорожнього 

покриття по вулиці Казацька 

с. Велика Шкарівка (960м2) 

2019-2020 

рр. 

135,0 Грицівська 

селищна рада 

Забезпечить безпеку 

дорожнього 

руху,покращить умови 

для проживання 

жителів громади 

27

. 

Капітальний ремонт 

дорожнього покриття по 

вулиці Білецька, с. Курганівка  

2019-2020 

рр. 

400,0 Грицівська 

селищна рада 

Забезпечить безпеку 

дорожнього 

руху,покращить умови 

для проживання 

жителів громади 



28

. 

Поточний ремонт дорожнього 

покриття по вулиці 

Молодіжна, с. Онишківці 

(900м2) 

2019-2020 

рр. 

121,0 Грицівська 

селищна рада 

Забезпечить безпеку 

дорожнього руху, 

покращить умови для 

проживання жителів 

громади 

29

. 

Поточний ремонт дорожнього 

покриття по вулиці Івана 

Франка, с. Микулин (800м2) 

2019-2020 

рр. 

112,0 Грицівська 

селищна рада 

Забезпечить безпеку 

дорожнього руху, 

покращить умови для 

проживання жителів 

громади 

30

. 

Капітальний ремонт 

дорожнього покриття вулиці 

Михайла Балюка, с. Микулин 

(1800м2) 

2019-2020 

рр. 

1500,00 Грицівська 

селищна рада 

Забезпечить безпеку 

дорожнього руху, 

покращить умови для 

проживання жителів 

громади 

31

. 

Капітальний ремонт 

дорожнього покриття по 

вулиці Польова, с. Орлинці 

(2800м2) 

2019-2020 

рр. 

2120,0 Грицівська 

селищна рада 

Забезпечить безпеку 

дорожнього руху, 

покращить умови для 

проживання жителів 

громади 

32

. 

Благоустрій вулиці 

Набережна, с. Устянівка 

(1600м2) 

2019-2020 

рр. 

200,0 Грицівська 

селищна рада 

Забезпечить безпеку 

дорожнього руху, 

покращить умови для 

проживання жителів 

громади 

33

. 

Поточний( ямковий) ремонт 

дорожнього покриття по 

вулиці Центральна, с. 

Рожичне (450м2) 

2019-2020 

рр. 

121,0 Грицівська 

селищна рада 

Забезпечить безпеку 

дорожнього руху, 

покращить умови для 

проживання жителів 

громади 

34

. 

Капітальний ремонт 

дорожнього покриття по 

вулиці Миру, с. Сасанівка 

(900м2) 

2019-2020 

рр. 

752,0 Грицівська 

селищна рада 

Забезпечить безпеку 

дорожнього руху, 

покращить умови для 

проживання жителів 

громади 

35

. 

Капітальний ремонт 

дорожнього покриття по 

вулиці Лесі Українки, с. 

Корпилівка (2500 м2) 

2019-2020 

рр. 

2000,0 Грицівська 

селищна рада 

Забезпечить безпеку 

дорожнього руху, 

покращить умови для 

проживання жителів 

громади 

36

. 

Капітальний ремонт 

дорожнього покриття по 

вулиці Перемоги с. 

Крачанівка (2100м2) 

2019-2020 

рр. 

2150,0 Грицівська 

селищна рада 

Забезпечить безпеку 

дорожнього руху, 

покращить умови для 

проживання жителів 

громади 

37

. 

Поточний ремонт 

фельдшерського пункту с. 

Велика Шкарівка 

2018-2020 

рр. 

25,0 Грицівська 

селищна рада 

Покращення умов 

надання та якості 

першої невідкладної 

медичної допомоги 



38

. 

Поточний ремонт 

фельдшерського пункту с. 

Орлинці 

2018-2020 

рр. 

35,0 Грицівська 

селищна рада 

Покращення умов 

надання та якості 

першої невідкладної 

медичної допомоги 

39

. 

Поточний ремонт 

фельдшерського пункту с. 

Микулин 

2018-2020 

рр. 

25,0 Грицівська 

селищна рада 

Покращення умов 

надання та якості 

першої невідкладної 

медичної допомоги 

40

. 

Поточний ремонт 

фельдшерського пункту с. 

Сасанівка 

2018-2020 

рр. 

20,0 Грицівська 

селищна рада 

Покращення умов 

надання та якості 

першої невідкладної 

медичної допомоги 

41

. 

Поточний ремонт 

фельдшерського пункту с. 

Москвитянівка 

2018-2020 

рр. 

25,0 Грицівська 

селищна рада 

Покращення умов 

надання та якості 

першої невідкладної 

медичної допомоги 

42

. 

Капітальний ремонт 

приміщень каналізаційно –

насосної станції «Завод» із 

заміною обладнання  по 

вулиці Свободи смт. Гриців 

2019-2020 

рр. 

240,0 Грицівська 

селищна рада 

Покращення якості 

комунальних послуг, 

які надаються 

населенню  

43

. 

Ремонт надбудови 

артезіанських свердловин по 

вулицях Ломоносова, 

Суворова, Набережна, смт 

Гриців 

2019 – 2020 

рр. 

240,00 Грицівська 

селищна рада 

Покращення якості, 

питної води для 

населення  

44

. 

Облаштування пішохідних 

доріжок по вулиці Терешкової 

смт. Гриців 

2018-2020 

рр. 

200,0 Грицівська 

селищна рада 

Покращення умов 

проживання жителів 

громади 

45

. 

Облаштування пішохідних 

доріжок по вулиці 

Центральна, смт. Гриців 

2018-2020 

рр. 

420,0 Грицівська 

селищна рада 

Покращення умов 

проживання жителів 

громади 

46

. 

Облаштування пішохідних 

доріжок по вулиці Миру смт. 

Гриців 

2018-2020 

рр. 

425,0 Грицівська 

селищна рада 

Покращення умов 

проживання жителів 

громади 

47

. 

Облаштування шкільного 

стадіону Грицівського ЗЗСО І 

– ІІІ ст. 

2019-2020 

рр. 

450,0 Грицівська 

селищна рада 

Забезпечить здоровий 

розвиток учнівської 

молоді, проведення 

пропаганди спорту 

здорового способу 

життя 

48

. 

Придбання шкільного 

автобусу  

2019-2020 

рр. 

2000,0 Грицівська 

селищна рада 

Забезпечення доступу 

учнів до якісної освіти 

49

. 

Реконструкція вуличного 

освітлення в смт. Гриців 

2019-2020 

рр. 

400,0 Грицівська 

селищна рада 

Покращення умов 

проживання жителів 

громади 

50

. 

Облаштування зон 

відпочинку, ігрових 

майданчиків на території 

громади 

2019-2020 

рр. 

200,0 Грицівська 

селищна рада 

Покращення умов 

проживання жителів 

громади 



51

. 

Перепрофілювання частини 

будівлі Грицівської районної 

лікарні( під інтернат для 

літніх людей) 

2019-2020 

рр. 

1000,0 Грицівська 

селищна рада 

Забезпечення гідного 

догляду за людьми 

похилого віку 

52

. 

Капітальний ремонт 

приміщень комунального 

підприємства «АКВА» 

2019-2020 

рр. 

1000,0 Грицівська 

селищна рада 

Покращення якості 

комунальних послуг 

53

. 

Придбання медичного 

обладнання і транспортного 

засобу для оснащення 

мобільного лікарського 

кабінету 

2018-2020 

рр. 

1750,00 Грицівська 

селищна рада 

Покращення умов 

надання та якості 

першої невідкладної 

медичної допомоги 

54

. 

Монтаж вуличного освітлення 

в с. Велика Шкарівка 

2019-2020 

рр. 

421,0 Грицівська 

селищна рада 

Покращення умов 

проживання, 

підвищення безпеки 

жителів 

55

. 

Капітальний ремонт системи 

водопостачання с. Курганівка 

2019-2020 

рр. 

150,0 Грицівська 

селищна рада 

Покращення умов 

прожиття 

56

. 

Монтаж вуличного освітлення 

в с. Устянівка 

2019-2020 

рр. 

301,0 Грицівська 

селищна рада 

Покращення умов 

проживання, 

підвищення безпеки 

жителів 

57

. 

Монтаж вуличного освітлення 

в с. Рожична 

2019-2020 

рр. 

421,0 Грицівська 

селищна рада 

Покращення умов 

проживання, 

підвищення безпеки 

жителів 

58

. 

Ремонт дорожнього покриття 

територіального 

автомобільного шляху Т2306 

(участь у співфінансуванні, 

відрізок Орлинці - Гриців – 

Велика Шкарівка) 

2018-2020 

рр. 

100,0 Грицівська 

селищна рада 

Забезпечить безпеку 

дорожнього руху, 

покращить умови 

проживання жителів 

громади 

59

. 

Ремонт дорожнього покриття  

обласного територіального 

шляху О 231208 (участь у 

співфінансуванні, відрізок 

Микулин – автомобільний 

шлях Н02 (Р32)) 

2018-2020 

рр. 

100,0 Грицівська 

селищна рада 

Забезпечить безпеку 

дорожнього руху, 

покращить умови 

проживання жителів 

громади 

60

. 

Благоустрій вулиці Польова, 

с. Корпилівка 

2018-2020 

рр. 

100,0 Грицівська 

селищна рада 

Забезпечить безпеку 

дорожнього руху, 

покращить умови 

проживання жителів 

громади 

 
Виконання вище перелічених інвестиційних проектів об’єктів інфраструктури, буде 

виконуватися відповідно до наявного фінансування. 

 
 
 
Секретар селищної ради       І. Слаба 


