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ВСТУП 

Трансформаційні процеси, які відбуваються в соціально-економічному 

житті України, ставлять нові вимоги до їх державного регулювання. 

Саморегулюючий ринковий механізм, на який до останнього часу 

покладались великі надії, без ефективного регулюючого впливу держави на 

соціально-економічні процеси в умовах перехідної економіки виявився 

недієвим. Цьому підтвердженням є і світовий досвід, суть якого полягає в 

тому, що жодна держава, включаючи і ті, де впродовж століть 

відпрацьовувався і утверджувався механізм ринкового саморегулювання, не 

виходили із кризи без чіткої концепції, програми дій.  

І тому зараз важливим є оволодіння процесом розробки і впровадження 

пріоритетних (стратегічних) цілей розвитку територіальної громади, як один 

із головних інструментів досягнення добробуту та економічної 

самодостатності населених пунктів селищної ради. Таке стратегічне 

планування в місцевому самоврядуванні є процесом визначення узгоджених з 

громадою цілей її стратегічного розвитку та вибору засобів досягнення цих 

цілей. 

План розвитку територіальної громади (Стратегічний план) є 

найважливішим документом в процесі творення власного соціально-

економічного розвитку, з використанням внутрішнього та зовнішнього 

потенціалів. Використання цих потенціалів повинно відбуватися системно та 

бути скерованим на відповідні пріоритети (напрями розвитку) та цілі. 

Відповідно до Закону України «Про добровільне об'єднання 

територіальних громад»  Люблинецька селищна рада Ковельського району, 

Волинської області 23.02.2016р. прийняла рішення про добровільне 

об'єднання з територіальними громадами сіл Старі Кошари, Нові Кошари, 

Кругель, Краснодуб'я Старокошарівської сільської ради, сіл Черкаси, 

Мощена Мощенської сільської ради, селища Люблинець, сіл Довгоноси, 

Калинівка Люблинецької селищної ради в Люблинецьку селищну об'єднану 

територіальну громаду з центром в селищі Люблинець. 
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Відповідно до рішення ЦВК 28 серпня 2016 року  відбулися перші 

вибори голів та депутатів Люблинецької ОТГ, яка утворилися внаслідок 

об’єднання 3 місцевих рад (9 населених пунктів).  

На етапі створення ОТГ зустрілася із багатьма викликами, серед яких є 

відсутність загальноприйнятих пріоритетів щодо забезпечення надання 

базових послуг мешканцям ОТГ. Кожен орган місцевого самоврядування, 

який увійшов до складу ОТГ, до об’єднання мав власні пріоритети розвитку 

та власну систему цінностей щодо управління ресурсами. Після об’єднання 

ці пріоритети, очевидно мають бути переглянуті та мають бути вироблені 

підходи до управління «об’єднаними» ресурсами. Окрім того, перед ОТГ 

постали наступні виклики:  

• потреба ефективного управління новими земельними, бюджетними 

ресурсами, які стали доступними для ОТГ і можуть бути використані для 

розвитку; 

• збільшення кількості зацікавлених сторін, з якими потрібно 

узгоджувати прийняття рішень у межах ОТГ.  

План стратегічного розвитку Люблинецької територіальної громади 

розроблений у відповідності Конституції України, Законів України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та 

розроблення програм економічного та соціального розвитку України», 

Постанови Верховної Ради України «Про концепцію сталого розвитку 

населених пунктів»,  стратегією  розвитку Волинської області на період до 

2020 року та іншими базовими документами. 

Мета Плану соціально-економічного розвитку полягає у вирішенні 

спільних проблем мешканців усіх селищ та сіл, які увійшли до складу ОТГ та 

реалізації спільних завдань щодо економічного зростання, підвищення 

конкурентоспроможності, інвестиційної привабливості, якості життя у 

громаді через ефективне використання  ресурсів та реалізацію спільних 

інтересів влади, громади та бізнесу. 
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План спрямовано на місцевий економічний розвиток як процес 

стратегічного партнерства влади, громади та бізнесу Люблинецької селищної 

та Старокошарівської і Мощенської сільських рад, які об’єдналися.  

План розвитку Люблинецької ОТГ ставить перед громадою амбітну 

мету – перетворити громаду на територію комфортного  проживання, де 

створено рівні умови для всебічного та гармонійного розвитку людини, 

громаду з наданням якісних адміністративних послуг.  

Саме людина стає центром та пріоритетом економічного розвитку 

об’єднаної громади на тривалу перспективу. 

Головні завдання плану розвитку Люблинецької територіальної 

громади:   

– аналіз теперішнього стану;  

– виявлення головних проблем та стратегічних цілей розвитку;  

– визначення першочергових цілей розвитку;  

– визначення першочергових цілей та завдань щодо їх досягнення;  

– обґрунтування шляхів досягнення плану.  

У процесі виконання План може уточнюватися. Зміни та доповнення 

будуть затверджуватися сесією об’єднаної територіальної громади за 

поданням голови або відповідних постійних депутатських комісій.  
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2.АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА 

2.1. Географічне розташування, опис суміжних меж 

Люблинецька селищна  громада — об'єднана територіальна громада 

Волинської області з адміністративним центром у селищі Люблинець 

Ковельського району.  Громаду створено у серпні 2016 року. 

 Відстань від адміністративного центру громади до районного центру – 

11 км, до обласного центру – 85 км. 

 Територія громади межує на заході з Турійським районом, на півночі – 

Городищенською сільською радою, на сході – з Дубівською сільською 

радою, на півдні – Турійським районом, на південному сході – Зеленською 

сільською радою. 

До об'єднаної територіальної громади увійшли такі населені пункти: 

- смт. Люблинець ( населення станом на 1 січня 2016 р. – 4585 осіб ) 

- с. Довгоноси (населення станом на 1 січня 2016 р. – 313 осіб ) 

- с. Калинівка (населення станом на 1 січня 2016 р. – 16 осіб ) 

- с. Старі Кошари (населення станом на 1 січня 2016 р. – 454 осіб ) 

- с. Нові Кошари (населення станом на 1 січня 2016 р. – 122 осіб ) 

- с. Кругель (населення станом на 1 січня 2016 р. – 242 осіб ) 

- с. Краснодуб'я (населення станом на 1 січня 2016 р. – 6 осіб ) 

- с. Черкаси (населення станом на 1 січня 2016 р. – 260 осіб ) 

- с. Мощена (населення станом на 1 січня 2016 р. – 580 осіб ) 

Загальна кількість населення Люблинецької об'єднаної територіальної 

громади становить 6578 чол. 

 

2.2. Демографічна ситуація громади, ринок праці ОТГ 

Більшість факторів, які впливають на демографічну ситуацію в 

сільській місцевості, формуються на загальнодержавному рівні і залежать від 

фінансово-економічного стану та добробуту населення. Подолання 



7 

 

фінансової кризи та поліпшення економічного стану населення, що в свою 

чергу призведе до досягнення сталого демографічного розвитку, нормалізації 

і відтворення населення, є тривалим і складним процесом. 

Отож, в табличному варіанті покажемо демографічну ситуацію вже 

об'єднаної територіальної громади, на основі даних колишньої селищної та 

сільських рад, станом на 01.01.2016 р. 

 

В  наступні роки продовжиться робота, спрямована на підтримку 

ринкових реформ, зростанні обсягу роздрібного товарообігу підприємств 

торгівлі, в першу чергу, за рахунок реалізації товарів вітчизняного 

виробництва, формуванні та стабілізації споживчого ринку, захист прав 

споживачів, посилення контролю за  дотриманням вимог законодавства при 

здійсненні господарської діяльності, упорядкування розміщення торгових 

№ 

з/п 

Назва показника та 

одиниця вимірювання 

 в тому числі: 

В
сь

о
го

 

Населені 

пункти 

колишньої 

Люблинецької 

селищної ради 

Населені пункти 

колишньої 

Старокошарівсь

кої сільської 

ради 

Населені 

пункти 

колишньої 

Мощенської 

сільської ради 

1 Чисельність наявного 

населення на кінець 

звітного року (на 1 січня 

2016р.), чол. 

6578 4914 824 840 

2 Площа територіальної 

громади, га 

11460 1790,0 5356,10 4313,90 

3 Кількість дітей 

дошкільного віку 

674 545 69 60 

4 Кількість дітей шкільного 

віку 

880 688 117 75 

5 Кількість громадян 

пенсійного віку 

1352 980 170 202 

6 Кількість населення 

працездатного віку, осіб 

5936 2701 480 460 

7 Кількість працюючих на 

підприємствах, установах, 

організаціях усіх форм 

власності 

2295 1875 170 250 

 

8 Кількість народжених за 

звітний рік, осіб 

70 53 9 8 

9 Кількість померлих за 

звітний рік, осіб 

57 34 8 15 
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об’єктів, забезпечення високого рівня обслуговування. Робота в галузі 

побутового обслуговування буде проводитись в напрямку сприяння роботі 

підприємств, що надають важливі види послуг населенню та стимулювання 

створення нових приватних підприємств побутового обслуговування.    

2.3.Стан розвитку інфраструктури 

Центром об'єднаної територіальної громади є селище міського типу 

Люблинець, розташоване на території площею 305,4 га. Населення в 

середньому становить 4585 осіб, дворів 1354.  

На території громади функціонує дві загальноосвітні школи I-III 

ступенів, в якій станом на 01.01.2016р. навчалося 520 учнів та працювало 77 

педагогічних працівників при розрахунковій кількості місць 720; одна 

загальноосвітня школа I-II ступенів, де навчається 78 учнів при 

розрахунковій кількості 125, працює 16 вчителів; одна загальноосвітня школа 

I ступенів, яка з 1 вересня 2016 року тимчасово припинила функціонувати.  Є 

спеціалізована школа-інтернат I-III ступенів «Центр освіти та соціально-

педагогічної підтримки», де станом на 01.01.2016р. розрахункова кількість 

місць становить 295, учнів навчалося 280, педагогічного персоналу 

налічувалось 55. Діє 2 дошкільних заклади «Калинонька» та «Казка»  на 255 

місць, дітей, які відвідують дитячий садок, налічується станом на початок 

2016 р. 292, кількість вихователів – 27. 

Є також одна школа мистецтв, одна дитячо-юнацька спортивна школа. 

На території громади є наступні спортивні споруди: спортивний 

комплекс біля ЗОШ I-III ступенів та спортивний комплекс біля ЗОШ – 

інтернат I-III ступенів смт Люблинець.  

У сфері охорони здоров'я функціонує амбулаторія загальної практики і 

сімейної медицини та шість ФАПів. В цих медичних закладах працює 31 

медпрацівник. Є одна дільнична ветеринарна лікарня. Також є одна державна 

аптека та одна приватна аптека. 
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Є два будинки культури, п’ять клубів, три бібліотеки. Громада прагне 

постійно підвищувати свій культурний розвиток, чому свідчать створені 

вокальні групи, фольклорні групи.  

Здійснює свою діяльність КП «Екокомунсервіс», КУ «Трудовий архів 

смт Люблинець», три відділення зв'язку, одна залізнична станція. 

Також варто зазначити, що на території громади здійснюють свою 

діяльність дев’ятнадцять фермерських господарств, одне ТзОВ. Напрями 

спеціалізації - вирощування сільськогосподарських культур та тваринництва. 

З промислових підприємств: одне колективне, три ТзОВ, одне ТОВ і три 

приватних підприємства.  

На території громади добре розвинута торгівля, здійснює свою 

діяльність 36 магазинів продовольчих і промислових товарів. Є один заклад 

громадського харчування.   

З підприємств обслуговування населення діє одна приватна перукарня 

та один кіоск по ремонту взуття. 

Всі населенні пункти громади електрифіковані, газифіковані і мають 

доступ до  телекомунікацій. Немає  натомість  централізованої системи 

водопостачання та водовідведення в населених пунктах, що відносилися до 

Старокошарівської та Мощенської сільських рад.   

Окрасою громади є збудовані святині: Хресто-Воздвиженський храм 

УПЦ МП та церква в ім'я цілителя Пантелеймона УПЦ КП, храм Собор 

архістратига Михаїла УПЦ КП, храм Пречистої Богородиці УПЦ КП. 

На території об’єднаної громади є наступні  пам’ятки місцевого 

значення: 

• Обеліск Слави (2001) смт.Люблинець  

• Пам’ятний Хрест жертвам Голодомору 1933 років (2013р.) 

смт.Люблинець  

• Пам’ятний знак «Героям небесної сотні та всім борцям за кращу 

долю і волю України» (2014р.) смт.Люблинець 

• Могила невідомого солдата (1944-1945р.) с.Калинівка 
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• Пам’ятник загиблим односельчанам «Ніхто не забутий, ніщо не 

забуте» с.Мощена 

• Обеліск ім.Зелінського с.Мощена 

• Урочище «Марина» братські могили загиблих у Великій 

Вітчизняній війні. 

• Могила Морщука Івана Даниловича та невідомого солдата с. 

Мощена. 

• Обеліск Слави (1972 р.) с.Старі Кошари. 

 

2.4. Структура земельного фонду об’єднаної громади 

№ 

з/п 

Територія Люблинецької селищної ради Га 

 Територія, всього у тому числі 11460 

1 Сільськогосподарські угіддя 7559,7318 

2 Рілля 4561,6053 

3 Ліса і інші лісовкриті площі 2759,1907 

4 Забудовані землі 482,4915 

5 Водойми, які знаходяться 52,57 

 на території населених пунктів 14,7 

 за територією населених пунктів 37,87 

 

На території громади серед корисних копалин є родовища піску і 

глини. Природно-заповідний фонд становить 5,9948 га, землі історико-

культурного призначення – 0,1083 га. 

 

2.5. Фінансово-бюджетна ситуація, податково-бюджетна діяльність 

Цілями діяльності Люблинецької селищної ради об’єднаної 

територіальної громади у податково-бюджетній  сфері є підвищення 
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ефективності фінансово-бюджетної діяльності, забезпечення стабільного 

функціонування бюджетної системи шляхом зміцнення та збільшення 

дохідної частини бюджету, підвищення ефективності, оптимізації 

раціонального використання бюджетних коштів. Фінансово-бюджетна 

діяльність – це основний інструмент регулювання та стимулювання 

економічних і соціальних процесів в громаді, що реалізується за рахунок 

бюджетних ресурсів, власних коштів підприємств, установ та організацій, 

коштів позабюджетних фондів та коштів інвесторів.  

Малий та середній бізнес, який діє на території громади, 

перетворюється на важливий сектор економіки, який суттєво впливає на 

зайнятість населення, забезпечення населення необхідними товарами та 

наданням послуг, забезпечує та суттєво впливає на формування дохідної 

частини бюджету об’єднаної територіальної громади. 

В структурі надходжень питому вагу займають податок та збір на 

доходи фізичних осіб, єдиний податок, податок за землю з фізичних та 

юридичних осіб,  акцизний збір та інші. Бюджет об’єднаної громади в розрізі 

доходів та видатків наводиться в додатках 1, 2. 

2.6. SWOT – аналіз територіальної громади 

При розробці плану розвитку територіальної громади значну увагу слід 

приділяти SWOT – аналізу, тобто визначенню сильних та слабких сторін, а 

також визначення можливостей та загроз, що впливають на розвиток 

територіальної громади. 

З метою отримання якісного аналізу сильні і слабкі сторони трактують 

як внутрішні чинники, а можливості і загрози як зовнішні чинники, які 

містяться у ближньому і дальньому оточенні громади. 

SWOT – аналіз дозволяє виявляти ті галузі та види громадської 

діяльності, де територіальна громада має значний потенціал розвитку, а 

також сформулювати конкретні завдання та дії, які необхідно вжити для 

реалізації цього потенціалу. Крім того, з’ясувати, з якими параметрами 



12 

 

територіальна громада може випереджати своїх конкурентів або відставати 

від них та що потрібно зробити, щоб підвищити її конкурентноздатність. 

Аналіз також дозволяє виявити основні проблеми та перешкоди, які 

ускладнюють надходження до територіальної громади інвестицій. 

Після проведення такого аналізу бачення ситуації узагальнимо 

наступним чином: 

Економічний потенціал 

Сильні сторони • Створення ОТГ та відкриття нових можливостей для 

розвитку; 

• вигідне економіко-географічне положення (близкість до 

кордону з ЄС); 

• позитивна тенденція зростання народжуваності; 

збільшення кількості фізичних осіб – підприємців; 

 

Слабкі сторони • Інвентаризація землі не проведена; 

• відсутність генерального плану об'єднаної територіальної 

громади; 

• відсутня стратегія розвитку ОТГ; 

• відсутня інфраструктура підтримки бізнесу; 

• відсутні інвестиційні проекти; 

• незадовільний технологічний стан будівель та споруд 

громади; 

• низький рівень залучення інвестицій в економіку громади;  

Науково-технічний потенціал 

Сильні сторони • Розвинута сфера управління та освіти; 

• Розвиток зв'язку (телефонний, мобільний, Інтернет, 

поштовий) 

Слабкі сторони • Відсутня система ВНЗ; 

• Низький рівень інноваційно-інвестиційної діяльності 

громади 

Стан навколишнього природного середовища та рівень природно-

технічної безпеки 

Сильні сторони • Житловий фонд більшою частиною представлений 

індивідуальними будинками; 

• наявність багатоквартирних будинків; 

• функціонує комунальне підприємство «Екокомунсервіс»; 

• використання індивідуального опалення; 

• наявність водозабору в смт Люблинець (де з 2016р. 
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розпочалася реконструкція) 

Слабкі сторони • недостатня площа зелених насаджень загального 

користування; 

• більша частина каналізаційного обладнання та мереж 

водопостачання громади знаходиться в зношеному  та 

аварійному стані, потребує капітального ремонту; 

• несанкціоновані звалища та забруднення лісових смуг; 

• відсутність упорядкованих місць для відпочинку, 

спортивних майданчиків. 

Людський та трудовий потенціал 

Сильні сторони • Система освіти представлена дитячими дошкільними 

установами, загальноосвітніми школами; 

• культура громади представлена бібліотеками для дорослих 

та дітей, клубними закладами; 

• функціонує амбулаторія загальної практики-сімейної 

медицини, ФАПи  

Слабкі сторони  • Брак бюджетних коштів на соціальні програми; 

• недостатній рівень залучення додаткових коштів на 

розбудову інфраструктури та проекти об'єднаної громади; 

• відсутність програм навчання для підприємців, молоді, 

населення; 

• високий відсоток зареєстрованих безробітних з вищою 

освітою 

Розвиток інфраструктури 

Сильні сторони • Розвинута сфера послуг зв'язку «Укрпошта», 

«Укртелеком», Інтернет; 

• громада забезпечена водопостачанням, каналізацією, 

теплопостачанням, газопостачанням та 

електропостачанням; 

• добре розвинуте транспортне сполучення з обласним  та 

районним центром 

Слабкі сторони • Незадовільний стан дорожнього покриття; 

• зношеність та аварійність існуючих систем водопостачання 

та водовідведення; 

• мережа лікувальних закладів потребує подальшого 

розвитку; 

• відсутність коштів для впровадження сучасних технологій 

з енергозбереження; 

• незадовільний стан матеріально-технічної бази закладів 

медицини, освіти, культури та спорту; 

• не передані об’єкти медичної інфраструктури  в управління 

ОТГ; 



14 

 

•  

Аналіз зовнішніх чинників (можливості і загрози) 

Зовнішньоекономічна та зовнішньополітична ситуація 

Можливості • Інтеграція в ЄС; 

• Поліпшення іміджу України; 

• Проведення національних реформ (судової, 

правоохоронних органів, місцевого самоврядування, освіти 

та охорони здоров’я тощо); 

• Децентралізація влади; 

Загрози • Поглиблення міжнародної політичної кризи; 

• Негативні зміни у національному законодавстві;  

• Подальше підвищення цін на енергоносії; 

• Відсутність необхідних реформ в сфері регіонального 

розвитку; 

• Загострення чи продовження воєнного конфлікту на 

сході; 

• Корупція у владі; 

Демографічна та соціальна ситуація 

Можливості • Підняття якості товарів та послуг до європейських 

стандартів; 

• Підвищення рівня життя в країні; 

• Підвищення прожиткового рівня та мінімальної 

заробітної плати; 

• Підвищення рівня медичного обслуговування; 

• Збільшення людських ресурсів за умови зростання 

внутрішньої міграції з найближчих регіонів; 

• Покращення якості освіти. 

Загрози • Старіння населення; 

• Зростання рівня наркоманії та алкоголізму серед молоді; 

• Зростання рівня захворюваності населення; 

• Зростання кількості правопорушень; 

• Штучне розпалювання міжнаціональних конфліктів 
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3. ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ОБ'ЄДНАНОЇ ГРОМАДИ 

Формулювання стратегічних цілей є довгостроковим завданням. В 

рамках реалізації стратегічних цілей може відбуватися певна переоцінка, 

можуть з‘являтись нові ідеї та підходи, але бачення не повинно зазнавати 

суттєвих змін. Всі ці формулювання є єдиним цільовим блоком при 

пріоритетності стратегічного бачення. Під виразом «якість життя» 

розуміється, перш за все, наявність високооплачуваної роботи, гарантовані 

якісні послуги охорони здоров’я та соціального захисту, комфортне житло, 

громадська безпека, суспільно-політична стабільність, можливості отримати 

освіту, доступ до культурних надбань, організація дозвілля та відпочинку, 

безпечне навколишнє середовище. Все це об’єднано в чотири основні 

стратегічні напрями: 

Напрям 1 – розбудова інфраструктури ОТГ та надання якісних послуг. 

Напрям 2 – розвиток економічного потенціалу, підприємництва та залучення 

інвестицій. 

Напрям 3 – забезпечення високих соціальних стандартів населення. 

Напрям 4 – безпечне та сприятливе довкілля для життя і здоров’я населення. 
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4.  ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАНУ 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЛЮБЛИНЕЦЬКОЇ 

ОБЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

 

Стратегічний напрям 1 – розбудова інфраструктури ОТГ та надання 

якісних послуг. 

Для створення, модернізації інфраструктури Люблинецької об’єднаної 

територіальної громади необхідно: 

• підвищення якості адміністративних послуг: створення ЦНАПу, 

сучасних систем організації управління громадою - комунікаційних мереж, 

баз даних; 

• реконструкція, переобладнання, перепрофілювання будівель 

бюджетних установ з метою їх використання чи адаптації до нових 

повноважень та потреб з обов’язковим застосуванням енергозберігаючих 

технологій; 

• створення об’єктів інфраструктури, що належать до комунальної 

форми власності, а саме: дороги, мости, переходи, що покращують 

доступність жителів об’єднаної територіальної громади до об’єктів та 

установ, у яких надаються адміністративні, соціальні та інші послуги; 

• закупівля транспортних засобів для підвезення дітей до навчальних 

закладів, спецтехніки для комунальних підприємств; 

• будівництво водогонів, систем водовідведення, збирання та утилізації 

твердих побутових відходів, тощо 

Завдання із реалізації стратегічного плану: 

1.1.1. розробка генерального плану об'єднаної територіальної громади; 

1.1.2. добудова частини адмінприміщення в смт Люблинець; 

1.1.3.утеплення фасаду ДНЗ «Калинонька», ДНЗ «Казка», ДЮСШ, 

Люблинецької ЗОШ I-III ступенів, Люблинецької амбулаторії ЗПСМ, клубу 

с. Нові Кошари, будинку культури с. Старі Кошари; 
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1.1.4. заміна вікон в Старокошарівській школі I-III ступенів, в ДНЗ 

«Калинонька»; 

1.1.5. капітальний ремонт клубу с. Нові Кошари, капітальний ремонт клубу с. 

Довгоноси, клубу с. Мощена; 

1.1.6. капітальний ремонт спортзалу Люблинецької ЗОШ I-III ступенів та 

Старокошарівської ЗОШ I-III ступенів; 

1.1.7. будівництво спортзалу Мощенської ЗОШ I-II ступенів; 

1.1.8. капітальний ремонт електромережі в Старокошарівській ЗОШ  I-III 

ступенів; 

1.1.9. усунення підтоплення в Старокошарівській ЗОШ  I-III ступенів; 

1.2.1. реконструкція басейну в ДНЗ «Калинонька»; 

1.2.2.реконструкція санвузлів в Люблиненцькій ЗОШ I-III ступенів, 

Старокошарівській ЗОШ  I-III ступенів, в ДЮСШ; 

1.2.3.ремонт покрівлі школи с. Старі Кошари, перекриття даху ФАПу в с. 

Довгоноси, перекриття даху клуба в с. Черкаси, реконструкція шатрової 

покрівлі  Люблинецької ЗОШ I-III ступенів; 

1.2.4.утеплення покрівлі школи мистецтв; 

1.2.5.будівництво стадіону в смт Люблинець; 

1.2.6.будівництво гаража для пожежного депо в с. Мощена; 

1.2.7.капітальний ремонт мереж вуличного освітлення в с. Нові Кошари, 

будівництво мереж вуличного освітлення в урочищі Фасти, а також 

приєднання до електричних мереж дорожнього освітлення в смт Люблинець 

по вул. Дачній, П. Мирного, та в с. Калинівка по вул. Джерельна; 

1.2.8.капітальний ремонт доріг об'єднаної громади; 

1.2.9.заміна котла в спортивній школі; 

1.3.1.реконструкція котельні Люблинецької ЗОШ I-III ступенів; 

1.3.2.будівництво повітряної лінії електромереж у військовому містечку; 

1.3.3.будівництво під'їздів до нових масивів; 

1.3.4.електрифікація нових масивів; 

1.3.5.встановлення дитячих майданчиків; 
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1.3.6.встановлення огорожі навколо Люблинецької ЗОШ  I-III ступенів; 

1.3.7.встановлення огорожі навколо ФАПів в с. Мощена та в с. Черкаси; 

1.3.8.ремонт доріжок на території ДНЗ «Калинонька»; 

1.3.9.зручне транспортне сполучення між населеними пунктами громади. 

Значна увага в громаді приділятиметься підвищенню якості надання 

соціальних послуг населенню. Підтримка соціально-вразливих верств 

населення буде зорієнтована на розв’язання проблем соціально-побутової, 

медичної, натуральної і грошової допомоги малозабезпеченим, одиноким  

громадянам, громадянам похилого віку та інвалідам, учасникам АТО,  

вирішення проблемних питань тимчасово переміщених осіб. Підтримка сім’ї 

та молоді також стане основним завданням громади. Створення необхідних 

умов і гарантій для життєвого самовизначення, інтелектуального, 

морального, фізичного розвитку дітей та молоді, реалізації їх творчого 

потенціалу як у власних інтересах, так і в інтересах суспільства; формування 

здорового способу життя серед підлітків та молоді за рахунок реалізації 

молодіжної, сімейної та ґендерної політики; створення правових, соціальних 

та економічних умов для незалежного функціонування та розвитку сім’ї, 

утвердження духовно і фізично здорової, матеріально та соціально 

благополучної сім’ї, забезпечення виконання сім’єю основних її функцій;  

впровадження ефективної політики відносно питань, що стосуються інтересів 

молоді. 

Для надання якісних послуг населенню діяльність селищної ради 

Люблинецької об’єднаної територіальної громади  має стати прозорою та 

відкритою для громадян. В цьому напрямку розробляється Статут об’єднаної 

територіальної громади, запроваджено удосконалення методів та механізмів 

ефективної взаємодії з громадою, відкритості та прозорості прийняття 

управлінських рішень. Впровадження електронного врядування, обговорення 

найболючіших питань громади на відкритих зборах громади, під час 

громадських слухань, участь громадськості в консультаціях з органом 

місцевого самоврядування, впровадження сучасних інформаційних 
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технологій в процес організації зворотнього зв’язку із громадськістю та 

запровадження механізму електронних петицій. 

Напрям 2 – розвиток економічного потенціалу, підприємництва та 

залучення інвестицій. 

Завдання: 

2.1.1.Створити сприятливе середовище для впровадження інвестиційних 

програм та проектів; 

2.1.2.визначити можливі джерела фінансування інвестиційних програм та 

проектів; 

 2.1.3.сформувати базу даних інноваційно-інвестиційних проектів та програм 

сіл; 

 2.1.4.надати підтримку суб’єктами господарювання у впровадженні нових 

технологій та розробці інноваційних ідей; 

2.1.5.надання дозволів суб’єктам підприємницької діяльності на 

реконструкцію приміщень для використання під бізнес; 

 2.1.6.залучення до вирішення проблем сіл підприємств, що здійснюють свою 

діяльність на території селищної ради; 

 2.1.7.стимулювати діяльність підприємництва направлену на збільшення 

кількості робочих місць; 

 2.1.8.домогтися реєстрації підприємств, що розташовані на території 

селищної ради за місцем фізичної адреси; 

2.1.9.розробити пріоритетні напрямки співробітництва з закордонними 

партнерами, розширювати економічну та культурну співпрацю; 

2.2.1.проводити туристичні поїздки, заходи по обміну досвідом членам 

місцевого самоврядування та молоді; 

2.2.2.домогтися виконання спільних, так званих твердих проектів в рамках 

Європейського транскордонного співробітництва Україна-Польща-Білорусія;  

2.2.3.розробити програму розвитку міжнародного співробітництва громади. 

 

Напрям 3 – забезпечення високих соціальних стандартів населення. 
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Завдання: 

3.1.1 створити систему моніторингу з питань соціального захисту населення; 

3.1.2. постійно вести облік мешканців громади, що потребують соціальної 

підтримки: дітей-сиріт, багатодітних сімей, одиноких престарілих громадян, 

що опинились в кризових ситуаціях; 

3.1.3.розвивати комплексну систему надання послуг особам похилого віку; 

3.1.4.залучати волонтерів до роботи у сфері надання соціальних послуг; 

3.1.5.створити рівні соціальні можливості особам з особливими потребами та 

соціальним статусом. 

3.1.6.розробити програму розширення та підвищення якості надання 

побутових послуг населенню; 

3.1.7.для забезпечення належного санітарного стану сіл домогтися 

заключення дозволів на постійний вивіз твердих побутових відходів та 

виконання програми «Благоустрій»; 

 3.1.8.розробити та впровадити енергозберігаючі технології в комунальних 

закладах; 

3.1.9.пропагувати та надавати допомогу мешканцям сіл у впровадженні 

енергозберігаючих технологій при будівництві та реконструкції житлових 

будинків; 

3.2.1.забезпечити інформування мешканців територіальної громади щодо 

соціально-економічного стану населених пунктів, проблемних питань, 

виявлених негативних тенденцій, порушень дотримання законності і 

правопорядку на території селищної ради; 

 3.2.2.проводити громадські слухання по проблемах, які турбують кожного 

громадянина; 

3.2.3.домогтися виконання посадовими особами органу місцевого 

самоврядування та керівниками підприємств, установ та організацій законів 

України «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації»; 

3.2.4.практикувати зустрічі депутатів селищної ради з мешканцями 

відповідних округів з проблемних питань; 
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3.2.5.домогтися покращення роботи дільничних інспекторів міліції шляхом 

проведення подвірних обходів, роботи з особами, що знаходяться на обліку 

правоохоронних органів, особами схильними до правопорушень; молоддю 

територіальної громади. 

 

Напрям 4 – Безпечне та сприятливе для життя і здоров’я довкілля. 

 

Завдання: 

 4.1.1.розробити та виконати проекти очистки ставків, водойм, джерел; 

 4.1.2.рекультивація кар’єру в с. Мощена; 

 4.1.3. реконструкція і добудова водопроводу в смт Люблинець; 

4.1.4.встановити систему очистки води в Старокошарівській школі; 

4.1.5.встановити систему водопостачання у ФАПі с. Довгоноси; 

4.1.6. розробити програму поводження з твердими побутовими відходами; 

4.1.7.створити систему оплати за збір та вивіз побутового сміття з мешканців 

сіл колишньої Старокошарівської ради; 

4.1.8.модернізація водогону у с. Черкаси; 

4.1.9.будівництво каналізаційної системи у військовому містечку; 

4.2.1.не допускати утворення стихійних сміттєзвалищ на території селищної 

ради; 

4.2.2.упорядкувати місця ліквідованих стихійних сміттєзвалищ; 

4.2.3.щорічно проводити конкурс «Чиста криниця»; 

4.2.4.забезпечити щорічне дослідження води з громадських криниць на 

предмет її якості; 

4.2.5.домогтися виконання орендарями зобов’язань по благоустрою навколо 

ставків та створення безпечних умов відпочинку на воді; 

4.2.6.щорічно проводити конкурси «Двір зразкового утримання» та «Краща 

вулиця». 
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5. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАНУ 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЛЮБЛИНЕЦЬКОЇ 

ОБ'ЄДНАНОЇ ГРОМАДИ. 

Фінансування завдань Плану, перспективних проектів розвитку 

об’єднаної територіальної громади здійснюватиметься за рахунок: 

• коштів державного бюджету, зокрема, державного фонду регіонального 

розвитку, субвенції з державного бюджету ОТГ на розвиток інфраструктури; 

• коштів місцевих бюджетів (у тому числі бюджету ОТГ); 

• коштів технічної допомоги Європейського Союзу, міжнародних фінансових 

організацій; 

• коштів інвесторів, у тому числі на умовах державно-приватного партнерства, 

власних коштів підприємств; 

• інших джерел, не заборонених законодавством. 
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6. МОНІТОРИНГ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ 

СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 

ГРОМАДИ  

 Розроблений Стратегічний план соціально-економічного розвитку 

громади повинен бути не лише документом на папері, а інструментом 

майбутніх позитивних змін у територіальній громаді. Реалізація 

Стратегічного плану повинна бути головною метою його створення. 

Виконання Стратегічного плану повинно здійснюватись таким чином, щоб 

демонструвати жителям села, селища на конкретних прикладах, що 

реалізація запланованих заходів поступово наближається до визначеної мети 

соціально-економічного та культурного розвитку села, селища. Цьому і 

повинні сприяти депутати  та члени виконкому територіальної громади. 

Основними завданнями такого моніторингу є: 

- аналіз досягнення запланованих результатів і виявлення причин 

невиконання окремих заходів щодо досягнення результатів по окремих 

пріоритетних напрямках стратегії розвитку територіальної громади; 

- формування рекомендацій з метою коригування Плану; 

- аналіз змін зовнішнього середовища; 

- аналіз змін у територіальній громаді. 

Отже, з вищевикладеного можна зробити висновок, що План розвитку 

Люблинецької територіальної громади – середньостроковий план її розвитку, 

на період з 2017 року по 2020 рік, який робоча група ради розробила задля 

визначення стратегічних та оперативних цілей розвитку та логічної 

послідовності дій щодо їх реалізації.  

Розробка плану розвитку і подальша його реалізація дозволяє поєднати 

середньострокову перспективу розвитку, поточне управління та вирішення 

нагальних завдань територіальної громади. 

План розвитку сприяє вирішенню значної кількості проблем: 
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- забезпечення необхідного рівня соціально-економічної 

стабільності; 

- сприянню розвитку тих форм економічної діяльності, які 

узгоджуються з існуючими ресурсними можливостями громади; 

- створенню якісно нових робочих місць;  

- покращенню життєвих стандартів. 

Терміни виконання (2017-2020 рр.) стратегічних напрямків розроблено 

спираючись на: 

- стратегію розвитку Волинської області; 

- ресурсні можливості територіальної громади; 

- роботу Люблинецької селищної ради, її виконавчого комітету. 

- активність мешканців територіальної громади. 


