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ВІТАЛЬНЕ СЛОВО 

 

Дорогі земляки! 

Реформи, які відбуваються в країні, 

сьогодні вимагають від нас, органів 

місцевого самоврядування, якісно нового 

підходу до управління розвитком території 

Литовезької громади. 

Створення Стратегічного плану 

розвитку нашої громади стало можливим за 

підтримки ВП «Волинського центру 

розвитку місцевого самоврядування».  

Стратегічний план розвитку є основним 

документом для реалізації соціально-економічного розвитку громади, що 

дозволяє визначити цілі її розвитку та досягати їх з урахуванням можливостей 

даної території та об’єктивних передумов, що є результатом зовнішніх 

чинників. Цей документ визначає напрямок розвитку громади, служить базою 

для розробки проектів та програм. 

Наша громада має надзвичайно вигідне географічне розташування, адже 

межує з Європейським союзом. В нас є достатня кількість трудових ресурсів, 

які мають належний рівень освіти та високу кваліфікацію. Одним із пріоритетів 

у нашій роботі є підтримка ініціатив не лише великого, а й малого та 

середнього бізнесу, який забезпечить жителів нашої громади новими робочими 

місцями з гідною заробітною платою. Стратегічний план розвитку також стане 

інструментом покращення конкурентоспроможності громади, адже допоможе 

привернути увагу інвесторів та представників бізнесу. 

Реалізація Стратегічного плану розвитку Литовезької громади 

враховуватимуть принципи сталого розвитку, а саме: гармонізація економічних, 

екологічних, соціальних та інших цілей розвитку; збереження наявних 

можливостей для наступних поколінь, для задоволення їх потреб та прагнень. 

Бажаю всім нам наполегливості в зміцненні та посиленні нашої громади! 

 

 

З повагою, сільський голова Іван Іванчук 
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МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОПИС ПРОЦЕСУ РОБОТИ 

 

Методологія, яку використано при підготовці Стратегічного плану 

розвитку Литовезької об’єднаної територіальної громади на період до 

2024 року (далі – Стратегічний план), розглядає сталий розвиток і соціальну 

інтеграцію як основні принципи місцевого розвитку. Залучення широкого кола 

громадян до процесу розробки Стратегічного плану дозволяє ідентифікувати та 

знайти прийнятні шляхи усунення проблем громади, забезпечити налагодження 

діалогу між громадськістю та владою. 

Створений разом із громадою Стратегічний план незалежно від 

особистісних якостей керівників або політичної ситуації буде спрямовано на 

покращення стандартів життя, зміцнення місцевої демократії, виховання 

суспільно-активних громадян – патріотів своєї громади. 

Розпорядженням сільського голови Литовезької сільської ради № 60-ос 

від 26.06.2017 року була сформована Робоча група з розробки Стратегічного 

плану розвитку громади. 

 
Таблиця 1. Склад робочої групи з підготовки проекту Стратегічного плану розвитку 

Литовезької ОТГ 

1. Іванчук Іван Іванович голова робочої групи, сільський голова 

2. 
Карпюк Євгенія 

Михайлівна 

заступник голови робочої групи, керуюча справами 

виконкому 

3. 
Касянчук Олена 

Леонідівна 
секретар робочої групи, секретар сільської ради 

4. 
Твардовська Юлія 

Вікторівна 
Начальник відділу фінансів, бухгалтерського обліку  

5. 
Решетило Олег 

Іванович 

Начальник відділу містобудування, архітектури, соціально-

економічного розвитку та інвестицій 

6. Райко Ольга Іванівна Староста с. Заставне 

7. 
Гоцалюк Петро 

Павлович 

Експерт з регіонального розвитку Волинського 

відокремленого підрозділу установи «Центр розвитку 

місцевого самоврядування» 

8. Сливка Вікторія Член ГО «Біличанка» (за згодою) 

9. Пашко Ольга Олегівна 
Головний спеціаліст відділу містобудування, архітектури, 

соціально-економічного розвитку та інвестицій 

10. 
Степорук Оксана 

Миколаївна 
Спеціаліст гуманітарного відділу 

11. 
Кирпичов Богдан 

Євгенійович 

Начальник відділу з питань комунальної власності та 

земельних відносин 

12. 
Матящук Ярослав 

Васильович 

Депутат сільської ради, директор ЗОШ І-ІІІ ступенів 

с. Заболотці (за згодою) 
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13. 
Романюк Іван 

Володимирович 

Депутат сільської ради, заступник директора з виховної 

роботи ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Заболотці (за згодою) 

14. Ганюк Лілія Іванівна Депутат сільської ради (за згодою) 

15. 
Лисак Олег 

Олександрович 

Приватний підприємець «Архітектурне засклення» (за 

згодою) 

16. 
Пилипчук Микола 

Володимирович 

Приватний підприємець, готельно-ресторанний комплекс 

«Три Бобри» (за згодою) 

 

Підготовка Стратегічного плану розпочалася із проведення анкетування 

мешканців та соціально-економічного аналізу громади, який включає: 

 дослідження основних тенденцій соціально-економічного розвитку 

сукупності населених пунктів Литовезької ОТГ, дослідження 

оточення (зовнішнього середовища) та оцінка можливостей 

розвитку громади; 

 проведення у липні-вересні 2017 року опитування 126 жителів 

громади; 

 проведення у серпні 2017 року опитування представників бізнесу, 

які здійснюють свою діяльність на території громади; 

 проведення у червні-серпні 2018 року опитування молоді 

Литовезької громади, у якому взяли участь 21 мешканець громади 

віком від 14 до 35 років. 

6 червня 2017 року у селі Литовеж було проведено перше засідання 

Робочої групи, під час якого було погоджено орієнтовний графік засідань, було 

обговорено процедуру проведення опитування жителів та представників 

бізнесу Литовезької громади та були затверджені анкети для цих опитувань. 

9 листопада 2017 року у приміщенні Будинку культури с. Литовеж було 

проведено друге засідання Робочої групи, під час якого були проведені: 

 презентація та обговорення результатів проведеного опитування та 

стратегічного аналізу громади; 

 формулювання та обговорення шляхів розвитку громади; 

 формулювання стратегічного бачення. 

22 грудня 2017 року у селі Литовеж було проведено третє засідання 

Робочої групи, під час якого були проведені: 

 проведення SWOT-аналізу громади; 

 визначення стратегічних, операційних цілей та завдань 

Стратегічного плану; 

 оголошення про підготовку технічних завдань на проекти розвитку, 

які відповідають завданням Стратегічного плану.  

26 березня 2018 року у закладі освіти села Литовеж було проведено 

четверте, завершальне, засідання Робочої групи, під час якого були проведені 

відбір та коригування технічних завдань на проекти розвитку для реалізації 

Стратегічного плану. 
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Усі засідання Робочої групи проводилися у відкритому режимі, тому усі 

бажаючі мали можливість долучитися до розробки Стратегічного плану 

громади. Координували роботу та забезпечували технічний супровід розробки 

Стратегічного плану представники ВП ««Волинський центр місцевого 

самоврядування», які надали методичне забезпечення, експертний аналіз даних 

і результатів дослідження, консультаційні послуги у сфері стратегічного 

планування. 

31 серпня 2018 року було проведено громадське обговорення щодо 

стратегічного бачення Литовезької громади, у якому взяли участь місцева 

інтелігенція та активісти. Експерт з регіонального розвитку ВП «Волинський 

центр місцевого самоврядування» Петро Гоцалюк розповів, що у громаді 

відбулося чотири засідання Робочої групи, під час яких були проаналізовані 

соціально-економічний стан громади, її сильні та слабкі сторони тощо. 

Запропонував скоротити часові рамки майбутнього документу до 2024 року, 

адже Стратегічний план розвитку громади є оптимальним саме на 5 років. 

Присутні обговорили і важливість активізації молоді. Зокрема, вони під час 

опитування висловили за збільшення неформальних подій у громаді та 

проведення різноманітних тренінгів. 

СТРУКТУРА СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ 

Стратегічні, операційні цілі та технічні завдання Стратегічного плану 

розвитку Литовезької об’єднаної територіальної громади на період до 

2024 року представлені у Додатку 1. 

Було виділено наступні рівні планування: 

 операційні цілі; 

 технічні завдання; 

 заходи. 

До Стратегічного плану увійшли ті заходи, які жителі громади визначила 

як пріоритетні у розвитку громади на період до 2024 року. Інформація була 

зґенерована на основі пропозицій мешканців Литовезької громади, отриманих 

під час обговорення стратегічних цілей; анкетування школярів 10-11 класів 

Литовезької громади; даних тренінгу для молоді під назвою «Відповідальність 

починається з мене»; опитування молоді та жителів Литовезької громади щодо 

пріоритетних потреб (результати опитування представлені у Додатку 2 та 

Додатку 3). 

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ГРОМАДУ 

Литовезька об’єднана територіальна громада була створена у грудні 

2016 року. До об’єднаної громади увійшли 6 сіл: Литовеж, Заболотці, Біличі, 

Заставне, Кречів, Мовники. Громада знаходиться у південно-західній частині 

Волинської області. Центром є село Литовеж, яке розміщене неподалік від 

міста Нововолинськ. Загальна площа ОТГ становить 122,42 км2, що 
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еквівалентно 12242 га. Наближеність території ОТГ до кордону з Республікою 

Польща (ЄС) та міста Нововолинськ є надзвичайно вигідним чинником у 

соціально-економічному розвитку території. 

 
Таблиця 2. Чисельність мешканців населених пунктів Литовезької ОТГ, району, області 

№ 

Найменування територіальних громад та  

населених пунктів, які входять до її 

складу 

Кількість жителів 

(станом на 2016 рік) 

1 Литовеж 1355 

2 Заболотці 904 

3 Біличі 429 

4 Заставне 745 

5 Мовники 504 

6 Кречів 269 

7 Литовезька громада 4206 

8 Іваничівський район 35071 

9 Волинська область 1042271 

 

Литовезька ОТГ займає вигідне для господарської і життєвої діяльності 

фізико-географічне положення, яке визначає особливості природних умов та 

природно-ресурсного потенціалу. 

Територія громади згідно з адміністративно-територіальним устроєм 

України входить до складу Іваничівського району Волинської області. Відстань 

від адміністративного центру громади до районного центру – 30 км. Відстань 

від адміністративного центру громади до обласного центру – 100 км. До 

найближчої залізничної вантажної станції – 10 км. 

Клімат громади помірно-континентальний. Середньорічна температура 

повітря дорівнює +7 С0. Середня температура найтеплішого місяця – липня – 

+18,8 С0, а найхолоднішого – січня – -5,1 С0. Річна кількість опадів більше 

500 мм. Найбільше їх випадає у червні-серпні, найменше в січні. Днів із 

значною кількістю опадів, які дають не менше 10 мм води, в середньому 12 на 

рік. У середньому на рік спостерігається 43 дні з туманом, 13 – з хуртовинами, 

140 сонячних днів. Середньорічна швидкість вітру дорівнює 4,0 метри за 

секунду. Протягом року переважають вітри західного та північно-західного 
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напрямків, багато також випадків вітрів південно-східного та південного 

напрямків. 

 

 
 

Рисунок 1. Литовезька громада у складі Іваничівського району  
* – карту зґенеровано із схем Іваничівського району та Литовезької громади, взятих із геопорталу 

адміністративно-територіального устрою України (http://atu.minregion.gov.ua). 

 

Таблиця 3. Співвідношення кількості жителів громади до населення району та області 

Регіони 
Площа, 

км2 

Площа громади 

у % до загальної 

площі 

району/області 

Населення 

Населення 

громади у % до 

загального 

населення 

району/області 

Густота 

населення 

Громада 122,42  4206  34,36 

Район 645 19 % 35071 12 % 54,37 

Область 20144 0,6 % 1042271 0,4 % 51,74 

 

Литовезька ОТГ межує з територією:  

1. ґміни Долгобичув і ґміни Мірче Грубешівського повіту 

Люблінського воєводства (Республіка Польща) із заходу; 

2. Поромівської ОТГ, Грибовицької сільської ради Іваничівського 

району Волинської області, Благодатної селищної ради 

http://atu.minregion.gov.ua/
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(Нововолинська міська рада Волинської області) з півночі; 

3. Іваничівської ОТГ Волинської області на сході; 

4. Скоморохівської сільської ради, Телязької сільської ради, 

Тудорковичівської сільської ради Сокальського району Львівської 

області на півдні. 

 

 

  
 

Рисунок 2. Мапа Литовезької об’єднаної територіальної громади 
* – схему планування Литовезької громади взято із геопорталу адміністративно-територіального устрою 

України (http://atu.minregion.gov.ua). 

 

Гідрографічна сітка громади представлена річкою Західний Буг ( обтікає 

52 км кордону громади), річкою Берізкою; озерами Целебне та Бездонне; 

ставками (у с. Литовеж – 1 ставок (площа – 9,97 га), у с. Мовники – 2 ставки, 

(площа – 2,09 га та 2,9873 га), у с. Кречів – 1 ставок (площа – 0,7 га), у 

с. Заставне – 3 ставки (площа – 6,32 га, 2,77 га, 1,2 га), у с. Заболотці – 1 ставок 

(площа – 4 га) та технічними водоймами. 

Площа лісового фонду становить 1532,49 га. Ліси змішані. На території 

громади є родовища кам’яного вугілля та піску, а також розташовані 

природний ландшафтний заказник «Заставненський» – площею 156 га та 

загальнозоологічний заказник «Прибужжя» – площею 110 га. 

 

 

 



Стратегічний план розвитку Литовезької ОТГ на період до 2024 року 
 

 

12 

Таблиця 4. Структура земель громади за цільовим призначенням 

№ 

з/п 
Структура земель за цільовим призначенням 

Площа, 

га 

1 
Сільськогосподарські підприємства (всього земель у власності і 

користуванні) 
2269,431 

2 Селянські (фермерські) господарства 664,2347 

3 Ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 3150,458 

4 Особисті підсобні господарства 1070,516 

  
Ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку і 

господарських будівель (присадибні ділянки) 
305,8781 

6 Ділянки для садівництва 48,4021 

7 Ділянки для городництва 57,7 

8 
Ділянки для здійснення несільськогосподарської підприємницької 

діяльності 
5,8272 

9 Ділянки для сінокосіння та випасання худоби 428,4443 

10 Заклади, установи, організації 38,2038 

11 Промислові та інші підприємства 49,4605 

12 Підприємства та організації транспорту, зв`язку 97,1368 

13 Частини, підприємства, організації, установи,  навчальні заклади оборони 16,9 

14 Лісогосподарські підприємства 306,7 

15 Водогосподарські підприємства 29,3737 

16 
Землі запасу та землі, не надані у власність та постійне користування в 

межах населених пунктів (які не надані у тимчасове користування) 
3703,534 

17 
ВСЬОГО ЗЕМЕЛЬ в межах адміністративно-територіальних одиниць 

громади 
12242,2 

 
Таблиця 5. Структура земель за правом власності 

Всього 

(га) 

Приватна 

власність 

(га) 

Державна 

власність 

(га) 

Комунальна 

власність 

(га) 

12242,2 6864,8409  5339,1553  38,2038  

 

У Литовезькій громаді проживає 4206 жителів, з них: 

 0-18 років – 588 жителів; 

 18-80 років – 3485 жителів; 

 понад 80 років – 133 жителі. 
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Із них молоді віком 14-35 років – 954 (22,7 % від усього населення 

громади). 

 

 
Рисунок 3. Вікові групи населення Литовезької громади 

 

Станом на 1 вересня 2018 року у Литовезькій громаді: 

 учні в закладах освіти – 337 

 діти в закладах дошкільної освіти – 47 

У Литовезькій ОТГ смертність переважає народжуваність. Більшість 

факторів, які впливають на демографічну ситуацію в громаді, формуються на 

загальнодержавному рівні і залежать від фінансово-економічного стану та 

добробуту населення. Подолання проблем та поліпшення економічного стану 

населення, що в свою чергу призведе до досягнення сталого демографічного 

розвитку, нормалізації і відтворення населення, є тривалим і складним 

процесом. 

Транспортна інфраструктура 

Загальна протяжність доріг комунальної власності – орієнтовно становить 

59 км. Дороги з твердим покриттям становлять 44 %, решта – ґрунтові дороги 

(66 %). Через територію громади проходять автомобільні магістралі Р15 

«Ковель-Жовква», Т0305 «Благодатне-Заставне-Іваничі». Відстань до 

автошляху Н22 «Устилуг-Луцьк-Рівне» – 30 км. 

Регулярні пасажирські перевезення забезпечують сполучення із 

найближчими великими населеними пунктами: Іваничі, Нововолинськ, Луцьк, 

Львів, Володимир-Волинський. 

Відстань до населених пунктів: 

0-18 років
14%

18-80 років
83%

старші за 80 
років

3%

22,7 %  
усього населення -  

молодь 
(14-35 років) 
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 до районного центру – селища Іваничі (населення 7 тис. осіб) 

становить 25 км; 

 до міста Нововолинськ (населення 56,7 тис. осіб) становить 10 км; 

 до міста Володимир-Волинський (населення 38,8 тис. осіб) 

становить 30 км; 

 до обласного центру – міста Луцьк – 104 км; 

 до міжнародного аеропорту ім. Д. Галицького (місто Львів) – 

120 км. 

 
Таблиця 6. Відстань до міжнародних пунктів пропуску 

№ 

п/п 
Міжнародний пункт пропуску 

Відстань, км  

(від села 

Литовеж) 

Час, необхідний для 

подолання відстані 

автомобілем 

1 Ягодин (Україна) – Дорохуськ (Польща) 94 1 год 22 хв 

2 Устилуг (Україна) – Зосін (Польща) 41,3 41 хв 

3 Угринів (Україна) – Долгобичув (Польща) 19 14 хв 

4 Рава-Руська (Україна) – Гребенне (Польща) 90,5 1 год 20 хв 

5 Доманове  (Україна) – Мокрани (Білорусь) 157 2 год 19 хв 

 

Таблиця 7. Дороги комунальної власності Литовезької громади 

Назва 

адміністративно 

територіальної 

одиниці 

Існуючий тип покриття, км 
Відпові

дальна 

особа  

Приміт

ка 
Всього Асфальт 

Біло- 

щебеневі 

Чорно- 
щебене

ві 
Бруківка Ґрунт 

Литовезька 

сільська рада 
74,83 23,82 11,22 15,36 0,65 23,78 

  

с. Литовеж 
 

11,6 5 5 
 

7,2 
  

вул. Львівська 6 6 
    

Керівник 

САД* 
дорога САД 

6 км 

вул. Литовська  5 
  

5 
  

Керівник 

САД 
дорога САД 

5 км 
вул. Володимира 

Якобчука 
0,8 0,8 

    
Сільський 

голова  

вул. Лесі 

Українки 
0,8 0,8 

    
Сільський 

голова  

вул. 0,4 
 

0,4 
   

Сільський 

голова  
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Б. Хмельницького 

вул. Тиха 0,8 
    

0,8 
Сільський 

голова  
вул. Шевченка 4 4 

    
Керівник 

САД 
дорога САД 

4 км 

вул. Лісова 1,5 
    

1,5 
Сільський 

голова  
вул. І. Франка 1 

 
1 

   
Сільський 

голова  
вул. 

Прикордонників 
0,3 

    
0,3 

Сільський 

голова  

вул. Миру 0,9 
 

0,9 
   

Сільський 

голова  
вул. Перемоги 1 

 
1 

   
Сільський 

голова  
вул. Шахтарська 1 

 
1 

   
Сільський 

голова  
вул. Героїв 

Майдану 
0,7 

 
0,7 

   
Сільський 

голова  

вул. Польова 0,4 
    

0,4 
Сільський 

голова  
вул. Леона 

Пучковського 
0,8 

    
0,8 

Сільський 

голова  

вул. Дачна 1 
    

1 
Сільський 

голова  
вул. Залізнична 2 

    
2 

Сільський 

голова  
вул. Вербова 0,4 

    
0,4 

Сільський 

голова  
с. Кречів 

  
0,4 2,06 

 
1,45 

  
вул. Прикордонна 0,4 

 
0,4 

   
Керівник 

САД 
Дорога САД 

0,4 км 

вул. І. Франка 0,35 
    

0,35 
Сільський 

голова  
вул. Гагаріна 0,4 

    
0,4 

Сільський 

голова  
вул.8 Березня 0,35 

    
0,35 

Сільський 

голова  
вул. 

Першотравнева 
1 

  
1 

  
Керівник 

САД 
Дорога САД 

1,0 км 

вул. Шахтарська 0,41 
  

0,41 
  

Керівник 

САД 
Дорога САД 

0,41 км 

вул. Н. Любелі 0,65 
  

0,65 
 

0,35 
Керівник 

САД 
Дорога САД 

0,65 км 

с. Мовники 
 

0,82 
 

3,15 
 

2,68 
  

вул. Лісна 0,72 
    

0,72 
Сільський 

голова  
вул. 

Інтернаціональна 
1 

  
1 

  
Керівник 

САД 
Дорога САД 

1,0 км 

вул. Тиха 0,8 
  

0,3 
 

0,5 
Керівник 

САД 
Дорога САД 

0,3 км 

вул. Космонавтів 0,3 
    

0,3 
Сільський 

голова  
вул. Набережна 0,76 

    
0,76 

Сільський 

голова  
вул. Лопатіна 1,2 

  
1,2 

  
Сільський 

голова  
вул. Лесі 

Українки 
0,82 0,82 

    
Керівник 

САД Дорога САД 

вул. Шевченка 1,05 
   

0,65 0,4 
Керівник 

САД 
Дорога САД 

0,65 км 
с. Біличі 

 
0,5 3,55 

  
1,87 

  
вул. Підлісна 0,37 

    
0,37 

Сільський 

голова  
вул. Низова 0,75 

 
0,75 

   
Сільський 

голова  
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вул. Шевченка 2,4 
 

2,4 
   

Керівник 

САД Дорога САД 

вул. Лесі 

Українки 
1 

    
1 

Сільський 

голова  

вул. Молодіжна 0,5 0,5 
    

Сільський 

голова  
вул. Шахтарська 0,4 

 
0,4 

   
Сільський 

голова  
вул. Трохимівка 0,5 

    
0,5 

Сільський 

голова  
с. Заболотці 

 
2,5 2,27 2,3 

 
3,38 

  
вул. Лугова 0,8 

    
0,8 

Сільський 

голова  
вул. І. Франка 0,3 

    
0,3 

Сільський 

голова  
вул. Гагаріна 0,75 

    
0,75 

Сільський 

голова  
вул. Шевченка 0,83 

    
0,83 

Сільський 

голова  
Пров. Квітковий 0,3 

    
0,3 

Сільський 

голова  
вул. Уткіна 4,57 

 
2,27 2,3 

  
Керівник 

САД 
Дорога САД 

2,3 км 

Пров. Ставковий 0,3 
    

0,3 
Сільський 

голова  
вул. Садова 1,2 1,2 

    
Сільський 

голова  
вул. Молодіжна 1,4 1,3 

   
0,1 

Керівник 

САД 
Дорога САД 

1,1 км 
с. Заставне 

 
9,7 

 
3,5 

 
7,3 

  
вул. Лесі 

Українки 
3,0 

    
3,0 

Сільський 

голова  

вул. Білопілля 1,3 
    

1,3 
Сільський 

голова  
вул. Шевченка 2,0 1,0 

   
1,0 

Сільський 

голова  
вул. Прибузька 3,5 

  
3,5 

  
Керівник 

САД 
Дорога САД 

1,5 км 

вул. І. Франка 1,0 
    

1,0 
Сільський 

голова  
вул. Низова 1,0 

    
1,0 

Сільський 

голова  
вул. Клименка 3,0 3,0 

    
Керівник 

САД 
Дорога САД 

3,0 км 

вул. Лук’янова 2,7 2,7 
    

Сільський 

голова  
вул. Підгайна 3,0 3,0 

    
Сільський 

голова  
 

САД* – Служба автомобільних доріг у Волинській області. 

 

Усі населені пункти газифіковано, орієнтовно 1399 домогосподарств 

(88 % усіх домогосподарств, що знаходяться на території Литовезької громади) 

підключені до побутового газопроводу. 

Централізоване водопостачання частково в с. Заставне, с. Заболотці та 

с. Біличі, в решти населених пунктах в основному індивідуальні криниці та 

свердловини.  

Комунально-побутове обслуговування населення здійснює комунальне 

підприємство «Комунальне господарство Литовезької сільської ради». 
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Таблиця 8. Система освіти ОТГ у 2017 році 

№ 

п/п 
Найменування закладу освіти 

Кількість 

учнів/вихованців 

(станом на 2017 рік) 

1 ЗОШ І-ІІІ ст. с. Литовеж 120 

2 ЗОШ І – ІІІ ст. с. Заболотці 108 

3 ЗОШ І-ІІ ст. с. Заставне 36 

4 ЗОШ І-ІІ ст. с. Мовники 55 

5 ДНЗ «Сонечко» с. Литовеж 36 

6 ДНЗ «Метелик» с. Мовники 22 

 
Таблиця 9. Система освіти ОТГ у 2018 році 

№ 

п/п 
Найменування закладу освіти 

Кількість 

учнів/вихованців 

(станом на 2018 рік) 

1 
КЗ «Литовезький ліцей імені  

Володимира Якобчука» 
124 

2 КЗ Заболотцівський ліцей 140 

3 КЗ «Заставненська початкова школа» 11 

4 ЗОШ І-ІІ ст. с. Мовники 62 

5 ДНЗ «Сонечко» с. Литовеж 32 

6 ДНЗ «Метелик» с. Мовники 15 

7 ЗДО «Пізнайко» с. Заставне  

 

Мережа закладів галузі культури: 

 клуб с. Біличі; 

 Будинок культури с. Литовеж; 

 Будинок культури с. Заболотці; 

 Будинок культури с. Мовники; 

 Будинок культури с. Заставне; 

 бібліотеки в с. Литовеж, с. Заставне, с. Заболотці, с. Мовники. 

Щороку на території громади (у с. Кречів) проводяться Європейські дні 

добросусідства «Кордон 835». У селі Литовеж діє дитячий табір 

«Прикордонник», де діти різних вікових груп мають можливість яскраво 

провести літні канікули. В мальовничому місці знаходиться готельно-

ресторанний комплекс «Три бобри». 

 

Система медичних закладів ОТГ 

Фельдшерсько-акушерські пункти у населених пунктах громади: 

 с. Заставне,  

 с. Заболотці,  
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 с. Біличі,  

 с. Мовники,  

 с. Кречів. 

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини (АЗПСМ) у с. Литовеж. 

 

Бюджет 

 Доходи сільського бюджету по загальному фонду за 2017 рік становлять 

24566 тис. грн, із них 10612 тис. грн – власні надходження. 

 За 2017 рік доходи загального фонду сільського бюджету (без врахування 

міжбюджетних трансферів) виконано на 120 %, понад затверджені призначення 

одержано 1769 тис. грн. 

 Усього доходів спеціального фонду (без врахування міжбюджетних 

трансферів) надійшло 237 тис. грн. 

 

 Кількість працездатного населення громади орієнтовно становить 

2201 чоловік. Рівень зареєстрованого безробіття – 3,2 % (до населення 

працездатного віку). 

Найбільше підприємство громади: ДП Шахта № 9 «Нововолинська» 

(с. Литовеж) – видобуток кам’яного вугілля. У сфері сільського господарства 

свою діяльність здійснюють наступні юридичні особи: ДП «Агрофірма 

ЛугаНова», ТзОВ «П’ятидні», ПП «Вільна Україна - Р», ТзОВ «Адама», ТзОВ 

«Агроінвест Топилище», ФГ «Геліос», ФГ «Демікс», ФГ «Соснина - М». 
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АНАЛІЗ ПОТРЕБ ЖИТЕЛІВ ЛИТОВЕЗЬКОЇ ГРОМАДИ 

Для визначення потреб жителів Литовезької громади було проведено 

опитування, в якому взяли участь 126 респондентів із усіх населених пунктів 

громади. Серед опитаних 55,6 % – жінки, а 44,4 % – чоловіки; жителі різної 

вікової групи: до 25 років – 12,7 %, 26-40 років – 39,7 %, 41-50 років – 20,6 %, 

51-60 років – 20,6 %, понад 60 років – 6,3 %. 

На запитання «Яким із нижче запропонованих тверджень Ви б 

охарактеризували Литовезьку громаду?» 47,6 % опитаних відповіли, що вони 

змушені тут жити, 21,4 % опитаних дали відповідь, що тут немає перспектив 

для розвитку, 15,9 % – я хочу, щоб тут жили мої діти, 11,9 % – тут комфортно 

жити мені, 7,9% – я точно виїду звідси при найменшій можливості. Низькі 

показники отримали такі варіанти відповідей: «я рекомендую свою громаду для 

проживання своїм знайомим» (5,6 %) та «тут є де і як себе реалізувати» (4 %). 

Проаналізувавши відповіді на запитання «Як би Ви оцінили рівень 

нинішнього стану окремих показників стану громади?», виокремили: 

 показники з низьким рівнем задоволення – стан доріг та тротуарів, 

якість комунальних послуг, можливості працевлаштування; 

 показники з середнім рівнем задоволення – робота дошкільних 

установ, екологічний стан, інфраструктура дозвілля та відпочинку, 

безпека мешканців; 

 показники на задовільному рівні – рівень задоволення культурних 

потреб. 

На думку респондентів, основними чинниками, які заважають розвитку 

Литовезької громади, є: 

 низька якість (відсутність) дорожнього покриття між населеними 

пунктами в громаді (58,7 %); 

 безробіття (50 %); 

 недостатня громадська ініціативність та активність мешканців 

(39,7 %); 

 поширення злочинності, алкоголізму, наркоманії (26,2 %); 

 відсутність можливості для самореалізації, забезпечення 

змістовного дозвілля (23,8 %); 

 відсутність зовнішніх інвестицій (20,6 %). 

На думку респондентів, основними ресурсами громади для її подальшого 

розвитку є: 

 вигідне географічне положення (20,3 %); 

 активність/підприємливість мешканців громади (20,3 %); 

 хороша доступність до основних міст та ринків (20,3 %); 

 прогресивна та дієва місцева влада (11,4 %); 

 вільні земельні ділянки у громаді (10,1 %); 

 іноземні інвестори (10,1 %). 
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22,7 % усього населення Литовезької громади – це молоде покоління 

віком 14-35 років (954 жителі громади). 

Для визначення потреб молоді була сформована фокус-група, до складу 

якої увійшли представники усіх населених пунктів громади різного віку. У 

дослідженні взяли участь також жителі громади віком 35+, які також виявили 

бажання визначити потреби молоді. 

42,9 % опитаних відповіли, що їм скоріше не подобається місце свого 

проживання, 33,3 % визначили, що їм скоріше подобається місце свого 

проживання. Лише 14,3 % цілком подобається, а 9,5 % дуже подобається місце 

їхнього проживання. 

На запитання «Як ви проводите свій вільний час?» 81 % опитаних 

сказали, що проводять дозвілля вдома, 52,4 % – на природі, 38,1 % – гуляють 

по селі, 23,8 % – за комп’ютером. 

На запитання «Чи вистачає у вашому селі місць для проведення дозвілля 

молоді?» 100 % респондентів відповіли, що ні. Це серйозний сигнал для 

працівників, які займаються молодіжною політикою у регіоні, оскільки 

молодіжна інфраструктура перебуває на низькому рівні і її варто розвивати 

негайно. 

Пріоритетними напрямами роботи з молоддю у Литовезькій громаді 

повинні бути наступні (на думку респондентів): 

 сприяння зайнятості та самозайнятості (71,4 %); 

 розвиток молодіжної інфраструктури, зокрема молодіжних центрів 

(66,7 %); 

 підтримка талановитої молоді (52,4 %); 

 стимулювання громадської активності (47,6 %); 

 організація фестивалів, вуличних акцій (33,3 %); 

 розвиток молодіжного волонтерства (23,8 %); 

 підтримка неформальних молодіжних рухів (23,8 %); 

 формування національно-патріотичної свідомості (19 %); 

 підтримка молоді, яка перебуває у складних життєвих ситуаціях 

(19 %); 

 розвиток мережі кемпінгів для літнього таборування (19 %). 

Молоді Литовезької громади не вистачає наступних послуг/заходів: 

 реалізація молодіжних ініціатив (47,6 %); 

 неформальна освіти (тренінги, майстер-класи тощо) (42,9 %); 

 розважальні заходи (42,9 %); 

 профорієнтаційні заходи та сприяння у працевлаштуванні (38,1 %); 

 спортивні заходи (33,3 %); 
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 культурно-мистецькі заходи (28,6 %); 

 інформування (наприклад, щодо програм обмінів для молоді) 

(23,8 %); 

 робота із вразливими категоріями молоді (19 %); 

 надання приміщення для створення центру для навчання, 

проведення заходів тощо; 

 консультування (психолога, юриста, соціального працівника тощо) 

(14,3 %). 

У громадських ініціативах у громаді брали участь 52,4 % опитаних, 

відповідно 47,6 % - не брали участі. Причин цьому є багато. Ось, що відповіли 

учасники дослідження: 

 незнання про ініціативи для молоді; 

 перебування в іншому місті; 

 неспроможність бути присутньою («була на роботі»). 

Це говорить про те, що потрібно покращити рівень інформованості про 

заходи для молоді. Опитувані говорять про наступні найкращі джерела 

отримання інформації: 

 Фейсбук (95,2 %); 

 Інстаграм (28,6 %); 

 оголошення в адміністративних будівлях (19 %); 

 оголошення на зупинках (14,3 %); 

 оголошення на транспорті (4,8 %). 

Позитивним показником є те, що 52,4 % опитаних готові брати активну 

участь у процесі розбудови та розвитку громади, а 42,9 % – так, якщо їх 

покличуть/попросять; лише 4,8 % – важко сказати. Заперечної відповіді ніхто 

не надав. Інше питання – низький рівень знань серед молоді, як вони можуть 

залучатися до розвитку громади (дані із анкетувань школярів громади та роботи 

під час тренінгу). 

Молодим людям, які взяли участь в опитуванні, найбільш цікаво: 

 розробка та реалізація молодіжних проектів (60 %); 

 створення молодіжних ініціативних груп (55 %); 

 бути членом/членкинею Молодіжної ради у громаді (35 %); 

 участь у розробці та реалізації стратегічного плану розвитку 

громади (30 %); 

 участь у громадських зборах та слуханнях (30 %); 

 мати представництво у виконавчих органах громади (10 %).  
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СТРАТЕГІЧНЕ БАЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЛИТОВЕЗЬКОЇ ОТГ 

Аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища територіальної громади 

та розробка бачення можуть виконуватись паралельно, що забезпечить 

відображення в Стратегії розвитку громади бажань основних зацікавлених 

сторін. На практиці, процес стратегічного планування розпочинається із 

визначення бачення бажаного стану територіальної громади або соціально-

економічної системи у майбутньому. Бачення бажаного майбутнього 

територіальної громади – це образ, що має оволодіти всією громадою і 

надихати її. 

Стратегічне бачення розвитку Литовезької ОТГ було сформовано 

9 листопада 2017 року – на другому засіданні Робочої групи з підготовки 

проекту Стратегічного плану розвитку Литовезької ОТГ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЦЕНАРІЇ РОЗВИТКУ ЛИТОВЕЗЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ  

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

 

Сценарне моделювання є важливою методологічною базою стратегічного 

вибору. Сценарій – певна послідовність подій, які можуть відбутися в 

майбутньому із значною долею ймовірності за певних умов. Такі умови, або 

фактори, можуть бути як зовнішні, так і внутрішні. Іншими словами, в основі 

кожного сценарію повинні бути покладені базові сценарні припущення, за яких 

можуть виникати ті чи інші фактори впливу. Зважаючи на те, що для створеної 

Литовезької ОТГ недостатньо даних для відстеження попередньої динаміки 

соціально-економічних процесів, повноцінне формулювання сценаріїв в даний 

час є неможливе. Наведені нижче елементи сценарного моделювання 

відображають передусім вплив на громаду зовнішніх факторів. 

Литовезька ОТГ– економічно достатня, 

екологічно чиста і туристично приваблива 

громада з високорозвиненим промислово-

аграрним комплексом, у якій комфортно 

проживають патріотичні та працьовиті 

громадяни, а молодь бере активну участь у 

розвитку громади. 
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Основними сценаріями розвитку Литовезької громади є інерційний та 

модернізаційний. 

Інерційний сценарій розвитку 

Інерційний (песимістичний) сценарій розвитку формується за допомогою 

комплексу припущень, що тривкий у часі баланс зовнішніх і внутрішніх 

факторів впливу на стан громади як соціально-економічної системи 

залишається незмінним, тобто послідовність станів системи змінюється за 

інерцією: громада рухається по інерції, суспільно-економічний стан країни не 

сприяє її розвитку. 

Базові припущення інерційного сценарію – національний та регіональний 

рівні: 

 реформи в Україні не проводяться або проводяться мляво, 

корупційна складова продовжує зростати; 

 інструменти регіонального розвитку працюють в «ручному» режимі; 

 рівень Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) не 

перевищує 0,5 % від валового внутрішнього продукту (ВВП) країни; 

 військовий конфлікт на сході України не припиняється; 

 гривня підтримується виключно міжнародними  кредитами та, 

відповідно, інтервенціями Національного банку України на 

валютному ринку, продовжується неконтрольована інфляція; 

 темпи росту ВВП країни будуть залишатися на нульовому рівні; 

 децентралізаційні процеси відбуваються дуже повільно, бюджетне 

фінансування розвитку переводиться в «ручний» режим; 

 державні інвестиції у розвиток інфраструктури забезпечують лише 

10-15 % необхідних обсягів; 

 зменшується сума державних субвенцій на функціонування 

соціальної сфери в ОТГ; 

 в тіні продовжує працювати значна частина активного населення. 

Базові припущення інерційного сценарію – місцевий рівень: 

 стан доріг і соціальної інфраструктури перешкоджає активному 

залученню інвестицій; 

 для підтримки малого і середнього бізнесу не створено ефективних 

інструментів;  

 спостерігається зменшення кількості дітей шкільного віку, тому 

гостро постане проблема з оптимізацією шкіл; 
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 через відсутність документації з просторового планування території і 

незначну ідентичність громади інвестори вкладають гроші в інші 

території, які мають таку документацію; 

 продовжуються порушення природоохоронних заходів – зростає 

засміченість території громади, погіршується санітарний стан, в тому 

числі стан атмосферного повітря. 

Результат інерційного сценарію: 

 зменшення державної підтримки для ОТГ та незначне зростання дохідної 

частини бюджету в частині власних доходів не дозволить покращити 

матеріальну базу та рівень сервісу в закладах освіти, охорони здоров’я, 

культури, фізичної культури та спорту, що в послідуючому призведе до їх 

закриття; 

 старання громади залучити інвесторів на визначенні земельні ділянки для 

ведення господарської діяльності не є успішними через відсутність 

містобудівної документації, поганий стан інженерно-транспортної 

інфраструктури; 

 малий та середній бізнес не розвивається або розвивається мляво. 

Модернізаційний сценарій розвитку 

Модернізаційний (реалістичний) сценарій розвитку будується на 

припущеннях, за яких формуються найсприятливіші зовнішні (глобальні та 

національні) та внутрішні (ті, які громада здатна створити самостійно) фактори 

впливу: громада активно використовує можливості в умовах швидкого 

суспільно-економічного розвитку країни. 

Базові припущення модернізаційного сценарію – національний та 

регіональний рівень: 

 триває системне впровадження реформ – децентралізаційної, медичної, 

освітньої та судової; 

 Державний Фонд Регіонального Розвитку фінансується у розмірі 1 % від 

ВВП; 

 відсутні суттєві валютні коливання; 

 інвестиційна привабливість країни покращується, зростають кредитні 

рейтинги, спостерігається притік капіталу; 

 темпи росту ВВП перевищують 3 %; 

 видатки на оборону стабілізуються, через тиск міжнародного товариства 

конфлікт на сході країни заморожується; 

 завдяки прозорій податковій політиці уряду частка тіньового бізнесу 

зменшується до 30 %; 
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 робота Волинської Агенції Регіонального Розвитку, інших подібних 

інституцій та організацій сприяє реалізації програм міжмуніципального 

співробітництва та проектній грамотності активу громади; 

 громада та область активно впроваджують свої Стратегічні плани 

розвитку, реалізуючи проекти регіонального розвитку; 

 державні інвестиції на формування та розвиток інфраструктури 

дозволяють суттєво покращити стан доріг, освітлення населених пунктів, 

провести реконструкцію та технічне переоснащення закладів освіти, 

охорони здоров’я, культури тощо. 

Базові припущення модернізаційного сценарію – місцевий рівень: 

 сформовані базові планувальні документи громади: Стратегічний план, 

генеральні плани населених пунктів, схема планування території, 

інвестиційний паспорт громади; 

 громада активно залучає кошти матеріально-технічної допомоги для 

розвитку території, а також активно включається в міжрегіональне 

співробітництво; 

 збільшується кількість робочих місць та зменшується відтік 

працездатного населення; 

 у громаді сформовано повний спектр туристичних послуг, у якому буде 

задіяно значний відсоток населення громади; 

 у населених пунктах Литовезької громади розвивається зелений туризм. 

Результати модернізаційного сценарію: 

 на території громади інвестори започаткують бізнес у галузі туризму та 

переробки сільськогосподарської продукції; 

 збільшиться рівень доходів населення громади; 

 підвищено рівень благоустрою у громаді, життя її жителів стало 

комфортним; 

 Литовезька громада має розвинену туристичну інфраструктуру, що 

стимулює приїзд до громади гостей не лише з України, а й із-за кордону. 

SWOT-АНАЛІЗ ЛИТОВЕЗЬКОЇ ГРОМАДИ 

Інформація та знання, отримані в результаті вивчення середовища є 

одним з необхідних ресурсів в процесі стратегічного планування. Зовнішній 

аналіз – оцінка основних загроз і можливостей, що визначаються зовнішнім 

щодо громади середовищем та внутрішній аналіз – аналіз сильних та слабких 

сторін громади, забезпечують визначення основних проблем розвитку 

територіальної громади. Добре розуміння цих чотирьох аспектів ситуації в 

громаді допомагає точніше спрямувати планування заходів з прискорення 
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розвитку громади на максимально можливе використання сильних сторін, 

виправлення слабких сторін, використання наявних можливостей та усунення 

загроз 

SWOT-аналіз широко використовують у стратегічному плануванні. Адже 

на основі цих чотирьох факторів (сильних та слабких сторін (внутрішнє 

середовище), можливостей та загроз (зовнішнє середовище) розробляють 

стратегічні цілі, операційні цілі та завдання розвитку громади. 

 

Таблиця 10. Фактори SWOT-аналізу Литовезької громади 

 

 Позитивний вплив Негативний вплив 
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Strengths (сильні сторони): 

 зручне географічне 

розташування безпосередньо 

біля кордону з ЄС; 

 багата історико-культурна та 

природна спадщина, сприятлива 

для розвитку туризму; 

 наявні вільні земельні ділянки 

для ведення бізнесу; 

 партнерські зв’язки із 

представниками гмін Республіки 

Польща; 

 2 заказники місцевого значення; 

 значну частину кордону омиває 

річка Західний Буг; 

 можливості для розвитку 

садівництва, ягідництва та 

переробки с/г продукції; 

 наявність резервів робочої сили. 

Weaknesses (слабкі сторони): 

 високий рівень безробіття; 

 значна частина населення 

виїжджає за кордон; 

 низький рівень залучення 

зовнішніх та внутрішніх 

інвестицій; 

 занедбаність історичних 

пам’яток; 

 нерозвинена молодіжна 

інфраструктура; 

 не сформована база 

інвестиційних пропозицій; 

 нерозвинена туристична 

інфраструктура; 

 низька громадська активність. 



Стратегічний план розвитку Литовезької ОТГ на період до 2024 року 
 

 

27 

З
о

в
н

іш
н

є 
с
е
р

е
д
о

в
и

щ
е 

Opportunities (можливості): 

 економічне зростання у державі 

та підтримка регіонального 

розвитку; 

 участь у проектах МТД; 

 зростання популярності 

«зеленого», історичного та 

релігійного туризму; 

 розробка та успішна реалізація 

програм підтримки молоді; 

 розробка бази інвестиційних 

об’єктів та поширення 

інформації про них серед 

українських та міжнародних 

інвестиційних кластерів. 

Threats (загрози): 

 продовження військового 

конфлікту на сході країни; 

 зменшення державної 

підтримки для закладів освіти і 

медицини; 

 згортання реформи 

децентралізації; 

 збільшення податкового тиску 

на бізнес; 

 зростання недовіри до 

державної влади; 

 погіршення екологічної 

ситуації у громаді та регіоні; 

 корупція та бюрократія у 

громаді. 

 

СТРАТЕГІЧНІ, ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ 

 Базуючись на результатах соціально-економічного аналізу, SWOT-аналізу 

та висновках, члени Робочої групи виокремили чотири основні сфери для 

розвитку Литовезької громади, які стали основою для стратегічних цілей 

Стратегічного плану розвитку Литовезької ОТГ на період до 2024 року. 

 1. Підвищення економічної спроможності громади, через те, що у 

громаді наявний людський потенціал та географічне розташування надають 

можливість для розвитку підприємництва та створення нових робочих місць. 

Сільські території ж можуть слугувати й сировинною базою для потенційних 

підприємств, які спеціалізуються на переробці сільськогосподарської продукції. 

2. Покращення інфраструктури та надання якісних послуг – реалізація 

пріоритетних завдань цієї стратегічної цілі створить передумови для 

покращення комфорту і благоустрою у всіх населених пунктах громади. 

3. Розвиток молодіжної політики – значну роль в управлінні громадою 

варто зосередити на створення сприятливих умов для розвитку та 

самореалізації молодої людини, залучення її до управлінських процесів у 

громаді, використання її знань та досвіду для розвитку громади.  
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4. Розвиток туризму, через те, що у громаді наявний туристичний та 

рекреаційний потенціал, багата історико-культурна спадщина, що дозволяє 

залучати на територію громади сотні туристів, розвивати малий та середній 

бізнес, створювати агросадиби тощо.  

 Для досягнення стратегічного бачення за кожною стратегічного ціллю 

були визначені операційні цілі. Розроблення і досягнення цілей формує основу 

для управління громадою. Стратегічні цілі повинні давати відповідь на 

запитання, що необхідно зробити, щоб досягти бачення розвитку громади: 
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Рисунок 4. Стратегічне бачення, стратегічні та операційні цілі  
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Литовезька ОТГ– економічно достатня, екологічно чиста і туристично 

приваблива громада з високорозвиненим промислово-аграрним комплексом, у 

якій комфортно проживають патріотичні та працьовиті громадяни, а молодь 

бере активну участь у розвитку громади. 
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 Операційні цілі деталізовані в завданнях. Завдання дають відповідь на 

питання, яким чином громада буде рухатися у своєму розвитку. 

 

Стратегічна ціль 1. Підвищення економічної спроможності громади 

 

Таблиця 11. Операційні цілі та завдання стратегічної цілі 1. Підвищення економічної 

спроможності громади 

Операційні цілі Завдання 

1.1. Покращення можливостей для 

розвитку бізнесу 

1.1.1. Популяризація інвестиційних 

можливостей громади 

1.1.2. Покращення інфраструктури 

підтримки місцевого бізнесу 

1.2. Створення сприятливих умов 

для залучення інвестицій 

1.2.1. Розробка інвестиційного 

паспорту громади 

1.2.2. Підготовка об’єктів для 

потенційних інвесторів 

1.2.3. Підготовка земельних ділянок 

для ведення бізнесу 

 

Операційна ціль 1.1. Покращення можливостей для розвитку бізнесу 

 У рамках реалізації Стратегічного плану розвитку громади варто 

передбачити інституційну підтримку малого та середнього бізнесу (наприклад, 

розробка та затвердження програми розвитку малого та середнього бізнесу 

тощо), сприяння розвитку традиційних ремесел та підприємств харчової 

промисловості. Крім того, Литовезька об’єднана територіальна громада має 

запаси природних ресурсів, є в наявності вільні земельні ділянки та 

інфраструктурні об’єкти, які можуть зацікавити потенційних інвесторів. 

Важливими є також просування інвестиційних пропозицій на інвестиційні 

ринки; пошук, залучення та супровід інвестора; промоція та маркетинг 

інвестиційного потенціалу громади. 

 Досягнення операційної цілі пропонується через наступну структуру 

завдань. 

Завдання 1.1.1. Популяризація інвестиційних можливостей громади 

 Заходи/ідеї для проектів: 

 визначити потенційні інвестиційно привабливі ділянки, які 

розташовані на території громади; 
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 здійснити опис потенційних інвестиційно привабливі ділянок, які 

розташовані на території громади; 

 поширювати інформацію про потенційні інвестиційно привабливі 

ділянки, які розташовані на території громади, на офіційному сайті 

Литовезької громади, під час публічних заходів тощо. 

Завдання 1.1.2. Покращення інфраструктури підтримки місцевого бізнесу 

Заходи/ідеї для проектів: 

 ознайомлення жителів громади із перевагами та механізмами 

створення обслуговуючих кооперативів; 

 розробка та затвердження програми розвитку малого та середнього 

бізнесу. 

 

Операційна ціль 1.2. Створення сприятливих умов  

для залучення інвестицій 

 Литовезька громада має вигідне географічне розташування, адже межує з 

Європейським союзом, достатня кількість трудових ресурсів із належним 

рівнем освіти та кваліфікації проживає на її території. Для покращення умов 

для залучення інвестицій у вигляді розвитку галузей виробництва та сільського 

господарства варто активно поширювати інформацію про інвестиційно 

привабливі об’єкти, здійснювати підготовку земельних ділянок та об’єктів 

нерухомості для потенційних інвесторів.  

 Досягнення операційної цілі пропонується через наступну структуру 

завдань. 

Завдання 1.2.1. Розробка інвестиційного паспорту громади 

Заходи/ідеї для проектів: 

 формування списку інвестиційно привабливих земельних ділянок 

та об’єктів нерухомості; 

 розробка інвестиційного паспорту громади із залученням фахівців; 

 поширення інформації про інвестиційний паспорт громади у 

друкованому та електронному варіанті на сайті громади, під час 

конференцій, круглих столів, особистих зустрічах із потенційними 

інвесторами. 

Завдання 1.2.2. Підготовка об’єктів для потенційних інвесторів 

Заходи/ідеї для проектів: 

 виготовлення технічного паспорту на об’єкти нерухомості; 

 виготовлення проектної документації для здійснення ремонтних 

робіт на об’єктах нерухомості. 



Стратегічний план розвитку Литовезької ОТГ на період до 2024 року 
 

 

32 

Завдання 1.2.3. Підготовка земельних ділянок для ведення бізнесу 

Заходи/ідеї для проектів: 

 передача земельних ділянок поза межами населених пунктів 

громади у комунальну власність громади; 

 присвоєння кадастрових номерів та відповідного призначення землі 

для земельних ділянок для ведення бізнесу. 

 

Стратегічна ціль 2. Покращення інфраструктури  

та надання якісних послуг 

 

Таблиця 12. Операційні цілі та завдання стратегічної цілі 2. Покращення 

інфраструктури та надання якісних послуг 

Операційні цілі Завдання 

2.1. Підвищення якості життя у 

сільській місцевості 

2.1.1. Підтримка розвитку 

сільськогосподарської кооперації 

2.1.2. Покращення транспортної 

доступності сіл громади 

2.1.3. Підвищення якості послуг 

мережі освітніх закладів 

2.1.4. Підвищення якості послуг з 

охорони здоров’я та цивільного 

захисту 

2.2. Розвиток комунального 

господарства громади 

2.2.1. Покращення управління 

твердими побутовими відходами 

2.2.2. Розширення спектру послуг 

комунального господарства 

 

Операційна ціль 2.1. Підвищення якості життя у сільській місцевості 

 Одним із пріоритетних напрямків розвитку Литовезької громади є 

підвищення якості життя у сільській місцевості. Все населення громади 

проживає у сільській місцевості, тому варто скеровувати діяльність на 

покращення умов проживання у населених пунктах громади. 

 Досягнення операційної цілі пропонується через наступну структуру 

завдань. 

Завдання 2.1.1. Підтримка розвитку сільськогосподарської кооперації 

Заходи/ідеї для проектів: 
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 організація візитів жителів громади до представників успішних 

сільськогосподарських кооперацій; 

 розробка мотиваційних стимулів для утворення та розвитку 

сільськогосподарських кооперацій на території Литовезької 

громади. 

Завдання 2.1.2. Покращення транспортної доступності сіл громади 

Заходи/ідеї для проектів: 

 встановлення дорожніх вказівників на перетинах вулиць у 

населених пунктах громади; 

 встановлення захисних огороджувальних стовпчиків від наїзду 

громадського транспорту; 

 встановлення світлофора із таймером зворотного відліку на 

пішохідному переході по вулиці Львівська в с. Литовеж. 

Завдання 2.1.3. Підвищення якості послуг мережі освітніх закладів 

Заходи/ідеї для проектів: 

 будівництво міні-футбольного поля із штучним покриттям на 

території КЗ «Литовезький ліцей імені Володимира Якобчука»; 

 придбання водостічної системи для КЗ Заболотцівський ліцей; 

 придбання тренажерів для ЗОШ І-ІІ ступеня в с. Мовники. 

Завдання 2.1.4. Підвищення якості послуг з охорони здоров’я та цивільного 

захисту 

Заходи/ідеї для проектів: 

 створення Пункту здоров’я у селі Заболотці; 

 проведення заходів щодо підвищення рівня обізнаності жителів 

громади на випадок надзвичайних ситуацій; 

 створення добровільної пожежної бригади. 

 

Операційна ціль 2.2. Розвиток комунального господарства громади 

 Забруднення навколишнього природного середовища, порушення 

екологічного балансу внаслідок безсистемного засмічення довкілля є 

актуальною проблемою Литовезької громади. Одним із механізмів вирішення 

даної проблеми є запровадження роздільного збору твердих побутових 

відходів. Розширення спектру послуг комунального господарства сприятиме 

покращенню благоустрою у населених пунктах громади та підвищенню якості 

проживання у селах громади. 

Досягнення операційної цілі пропонується через наступну структуру 

завдань. 
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Завдання 2.2.1. Покращення управління твердими побутовими відходами 

Заходи/ідеї для проектів: 

 запровадження у закладах освіти роздільного збору твердих 

побутових відходів; 

 організація та проведення заходів щодо доцільності сортування 

твердих побутових відходів для населення громади. 

Завдання 2.2.2. Розширення спектру послуг комунального господарства 

Заходи/ідеї для проектів: 

 прибирання територій та вулиць населених пунктів громади; 

 збір відсортованих твердих побутових відходів. 

 

Стратегічна ціль 3. Розвиток молодіжної політики 

 

Таблиця 13. Операційні цілі та завдання стратегічної цілі 3. Розвиток молодіжної 

політики 

Операційні цілі Завдання 

3.1. Запровадження неформальної 

освіти у громаді 

3.1.1. Проведення тренінгів, 

воркшопів, семінарів з метою розвитку 

сучасних компетенцій у молоді 

3.1.2. Реалізація профорієнтаційних 

заходів 

3.2. Покращення сфери дозвілля для 

молоді 

3.2.1. Облаштування молодіжних 

центрів на базі закладів культури 

3.2.2. Розвиток спорту та пропаганда 

здорового способу життя 

3.2.3. Облаштування молодіжної 

інфраструктури в громаді 
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3.3. Реалізація молодіжних ініціатив 

у різних сферах життєдіяльності 

громади 

3.3.1. Підтримка розвитку молодіжних 

організацій на території громади 

3.3.2. Підтримка молодіжних ініціатив 

шляхом співфінансування проектів 

3.4. Залучення молоді до здійснення 

місцевого самоврядування 

3.4.1. Створення Молодіжної Ради 

громади 

3.4.2. Підвищення поінформованості 

та самоорганізації молоді громади 

3.4.3. Залучення молоді до реалізації 

молодіжних проектів 

 

Операційна ціль 3.1. Запровадження неформальної освіти у громаді 

 Для забезпечення високого рівня життєдіяльності громади варто 

забезпечити умови для розвитку сучасних компетенцій у молоді. За допомогою 

циклу тренінгів, ігрофікаційних воркшопів, профорієнтаційних та інших 

заходів неформальної освіти можна розвивати комунікативні та лідерські 

навички молодого покоління, стимулювати їх до громадської та волонтерської 

роботи задля розвитку громади. 

Досягнення операційної цілі пропонується через наступну структуру 

завдань. 

Завдання 3.1.1. Проведення тренінгів, воркшопів, семінарів з метою 

розвитку сучасних компетенцій у молоді 

Заходи/ідеї для проектів: 

 проведення циклу тренінгів під назвою «Відповідальність 

починається з мене»; 

 ігрофікаційний воркшоп для розвитку лідерських компетенцій 

молоді; 

 проведення дводенних тренінгів «Інструменти прямої демократії: 

створення та діяльність громадської організації в ОТГ». 

Завдання 3.1.2. Реалізація профорієнтаційних заходів 

Заходи/ідеї для проектів: 

 виїзні профорієнтаційні заходи у закладах освіти громади; 

 проведення тестування щодо визначення професійних навичок у 

підлітків громади (за бажанням підлітків); 
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 розповсюдження та постійне оновлення інформації про наявні 

вакансії у громаді та регіоні; 

 конкурс плакатів «Моя професія – моє майбутнє»; 

 «Ярмарка професій» у громаді. 

 

Операційна ціль 3.2. Покращення сфери дозвілля для молоді 

Для того, щоб молоде покоління комфортно себе почувало у населених 

пунктах громади, мало можливості для всебічного розвитку (не лише 

інтелектуального, а й духовного) значну увагу варто приділити покращенню 

молодіжної інфраструктури, наприклад облаштування молодіжних центрів чи 

творчих просторів на території Литовезької громади. Особливу увагу слід 

зосередити на розвитку спорту та пропагуванні здорового способу життя серед 

жителів громади. 

Досягнення операційної цілі пропонується через наступну структуру 

завдань. 

Завдання 3.2.1. Облаштування молодіжних центрів на базі закладів 

культури 

Заходи/ідеї для проектів: 

 створення творчого простору на базі клубу села Біличі; 

 облаштування молодіжних центрів та/або просторів на базі закладів 

культури населених пунктів громади. 

Завдання 3.2.2. Розвиток спорту та пропаганда здорового способу життя 

Заходи/ідеї для проектів: 

 облаштування зони відпочинку, дитячого майданчика, будівництво 

міні-футбольного поля, волейбольного майданчика,  

 організація змагань з футболу та волейболу між командами сіл 

громади. 

Завдання 3.2.3. Облаштування молодіжної інфраструктури в громаді 

Заходи/ідеї для проектів: 

 облаштування ставка, парку по вулиці Молодіжній в селі Біличі 

Литовезької сільської ради Іваничівського району Волинської 

області; 

 встановлення спортивних майданчиків та/або тренажерів у 

населених пунктах громади; 

 встановлення дитячих майданчиків у населених пунктах громади. 
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Операційна ціль 3. 3. Реалізація молодіжних ініціатив  

у різних сферах життєдіяльності громади 

 У Литовезькій громаді спостерігається низький рівень ініціативності 

населення, що ускладнює ефективність співпраці представників місцевої влади 

та громадськості. Однією із причин є низька поінформованість жителів громади 

про сучасні тенденції громадянського суспільства, про форми участі населення 

у розвитку громади. Тому насамперед варто проводити широку інформаційну 

кампанію щодо діяльності та можливостей громадських організацій, 

молодіжних ініціативних груп. 

Досягнення операційної цілі пропонується через наступну структуру 

завдань. 

Завдання 3.3.1. Підтримка розвитку молодіжних організацій на території 

громади 

Заходи/ідеї для проектів: 

 Інформування населення про діяльність та можливості громадських 

організацій; 

 Створення молодіжних організацій у громаді. 

Завдання 3.3.2. Підтримка молодіжних ініціатив шляхом співфінансування 

проектів 

Заходи/ідеї для проектів: 

 гарантія співфінансування молодіжних проектів, які виграли 

громадські організації та молодіжні ініціативи в рамках грантових 

програм; 

 підтримка молодіжних ініціатив, які заплановано проводити у 

громаді. 

 

Операційна ціль 3.4. Залучення молоді до здійснення  

місцевого самоврядування 

Дієвою моделлю участі молоді на локальному рівні є створення та 

організація ефективної роботи молодіжної ради – консультативно-дорадчого 

органу, який варто створити при Литовезькій сільській раді. Саме молодіжна 

рада покликана стати посередником між молоддю громади та органом 

місцевого самоврядування, відображати позиції та прагнення представників 

молодого покоління, співпрацювати із місцевою владою задля створення 

комфортних умов проживання молодої людини у Литовезькій громаді. 

Досягнення операційної цілі пропонується через наступну структуру 

завдань. 

Завдання 3.4.1. Створення Молодіжної Ради громади 

Заходи/ідеї для проектів: 
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 участь представників громади у проекті «Маю думку» щодо 

створення молодіжних рад у громадах; 

 організація відбору представників молоді до Молодіжної Ради; 

 затвердження Положення про Молодіжну раду. 

Завдання 3.4.2. Підвищення поінформованості та самоорганізації молоді 

громади 

Заходи/ідеї для проектів: 

 проведення навчань за участю представників влади та 

громадськості у навчальних закладах громади щодо можливості у 

самоорганізації населення та молоді; 

 розповсюдження інформації про обмінні програми для молоді; 

 створення Молодіжної платформи для згуртування молоді громади. 

 

Стратегічна ціль 4. Розвиток туризму 

 

Таблиця 14. Операційні цілі та завдання стратегічної цілі 4. Розвиток туризму 

Операційні цілі Завдання 

4.1. Розвиток інфраструктури 

зеленого, релігійного, рекреаційного 

туризму 

4.1.1. Розробка туристичних шляхів 

4.1.2. Створення та розвиток 

рекреаційних зон та зон відпочинку 

4.1.3. Проведення археологічних 

розкопок на території громади 

4.1.4. Створення мережі еко-садиб у 

селах громади 

4.2. Популяризація туристичного 

потенціалу Литовезької громади 

4.2.1. Популяризація туристичних 

можливостей 

4.2.2. Виготовлення промоційних 

матеріалів про громаду 

 

Операційна ціль 4.1. Розвиток інфраструктури зеленого, 

релігійного, рекреаційного туризму 

Литовезька громада має унікальний туристичний потенціал: давні 

історико-культурні пам’ятки (наприклад, у селі Литовеж є пам’ятка археології 

національного значення – городище «Замок», датування ІХ-ХІІІ століття), 

природний ландшафтний заказник «Заставненський» – площею 156 га та 
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загальнозоологічний заказник «Прибужжя» – площею 110 га, які простягаються 

вздовж річки Західний Буг, яка омиває 52 км кордону Литовезької громади. У 

2018 році на сесії Литовезької сільської ради прийнято рішення про погодження 

створення Національного природного парку «Західне Побужжя», який 

заплановано створити з метою проведення регулярної науково-просвітницької, 

культурно-виховної та науково-дослідної роботи. 

Для покращення туристичної привабливості громади варто розробити 

туристичні шляхи, облаштувати рекреаційні зони та зони відпочинку, залучати 

експертів до вивчення історичного та культурного минулого громади тощо. 

Досягнення операційної цілі пропонується через наступну структуру 

завдань. 

Завдання 4.1.1. Розробка туристичних шляхів 

Заходи/ідеї для проектів: 

 розробка документації, необхідної для розвитку туристичної 

інфраструктури; 

 ознакування у вигляді інформаційних табличок та вказівників 

історичних пам’яток місцевості; 

 розробка тематичних туристичних маршрутів по території 

Литовезької громади. 

Завдання 4.1.2. Створення та розвиток рекреаційних зон та зон відпочинку 

Заходи/ідеї для проектів: 

 облаштування рекреаційних зон на території громади; 

 створення зони відпочинку «Старе русло». 

Завдання 4.1.3. Проведення археологічних розкопок на території громади 

Заходи/ідеї для проектів: 

 проведення ремонтних та реставраційних робіт пам’яток місцевого 

значення та об’єктів історико-культурної спадщини; 

 залучення експертів до проведення досліджень на території 

городища «Замок» у селі Литовеж. 

Завдання 4.1.4. Створення мережі еко-садиб у селах громади 

Заходи/ідеї для проектів: 

 створення бази туристично привабливих об’єктів нерухомості та 

переобладнання їх на еко-садиби; 

 створення каталогу еко-садиб громади. 

 

Операційна ціль 4.2. Популяризація туристичного  

потенціалу Литовезької громади 

Надзвичайно важливим є не лише створення привабливої туристичної 

інфраструктури у громаді, а й популяризація туристичного потенціалу громади. 
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Маркетинг і промоція туристичних об’єктів та продуктів громади передбачає: 

систематичне інформування про туристичний потенціал громади на місцевому, 

всеукраїнському та міжнародному рівнях; виготовлення різного роду 

сувенірної продукції, елементів канцелярії тощо. 

Досягнення операційної цілі пропонується через наступну структуру 

завдань. 

Завдання 4.2.1. Популяризація туристичних можливостей 

Заходи/ідеї для проектів: 

 забезпечення промоції туристичного потенціалу громади на 

всеукраїнському та міжнародному рівнях; 

 створення та наповнення вкладки «Туризм». 

Завдання 4.2.2. Виготовлення промоційних матеріалів про громаду 

Заходи/ідеї для проектів: 

 виготовлення сувенірної продукції; 

 виготовлення канцелярії із зазначенням логотипу громади; 

 виготовлення та встановлення вітальних білбордів «Вас вітає 

Литовезька громада!». 

 

ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ 

 План реалізації Стратегічного плану складається відповідно до 

4 стратегічних цілей розвитку Литовезької громади та реалізується за 

допомогою проектів місцевого розвитку відповідно до технічних завдань 

упродовж 2019-2024 років. Впровадження проектів розвитку громади можливе 

через: 

 фінансування за рахунок коштів місцевого, районного та/або обласного 

бюджету; 

 фінансування за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних 

громад; 

 фінансування за рахунок субвенції з державних бюджетів місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій; 

 залучення фінансування від проектів та програм міжнародної технічної 

допомоги суб’єктами місцевого розвитку різних організаційно-правових 

форм; 

 залучення співфінансування від жителів громади (де це передбачено за 

умовами проекту); 
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 залучення коштів з інших джерел, які не суперечать чинному 

законодавству. 

Припущення та ризики 

Припущення, які мають значення для реалізації Стратегічного плану 

розвитку Литовезької об’єднаної територіальної громади на період до 

2024 року, полягають в успішності задекларованих Урядом України реформ, 

ефективності реагування на зовнішні виклики, пов’язані із військовим 

конфліктом і підвищення спроможності реалізовувати програми місцевого 

розвитку в рамках Стратегічного плану органами місцевого самоврядування. 

Одним із припущень є продовження надання державної субвенції на 

розвиток інфраструктури ОТГ, прозорий та на конкурсній основі доступ до 

коштів Державного фонду регіонального розвитку, а також доступність іншого 

передбаченого у проектах джерела фінансування для їх впровадження. 

До реалізації Стратегічного плану мають бути залучені усі зацікавлені 

сторони – державні установи, представники місцевого бізнесу, громадські 

організації та ініціативні групи громади, програми міжнародної технічної 

допомоги, спонсори тощо. 

Основні ризики, пов’язані з реалізацією Стратегічного плану: 

 зниження інвестиційної привабливості країни та регіону; 

 зменшення обсягів або скасування субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам; 

 нераціональне використання природних ресурсів, наявних у громаді; 

 неможливість встановлення необхідних партнерських відносин та 

отримання критичної маси зацікавлених сторін в населених пунктах, 

готових підтримати реалізацію конкретних проектів та Стратегічного 

плану в цілому. 

 відсутність місцевих знань та управлінської спроможності для реалізації 

проектів і відсутність успіхів у мобілізації необхідних ресурсів (коштів). 

 невчасне вирішення соціальних, освітніх, інфраструктурних, екологічних 

та інших проблем сільського населення. 

 

Рекомендації 

Рекомендації:  

 успіх реалізації інноваційних та розвиткових проектів залежить від 

дотримання балансу між інтересами громади і приватними інтересами. 

Тому, залучення приватних коштів наряду до коштів бюджету для 

виконання стратегічних програм є дуже важливе. 
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 для уникнення перешкод варто в процесі реалізації Стратегічного плану 

проводити консультації з фахівцями із стратегічного планування, 

особливо в питаннях відхилення від графіку реалізації проектів і 

відсутності людського та фінансового ресурсу. 

 варто використовувати досвід інших регіонів України, що може 

прискорити реалізацію проектів і сприяти отриманню максимальної 

віддачі. 

 структура завдань, прописаних в Стратегічному плані, може дещо 

змінитись, враховуючи можливе залучення додаткових фінансових 

ресурсів на розвиток, або навпаки – зменшення стратегічних ресурсів у 

зв’язку з виникненням форс-мажорних обставин. Ключове значення для 

успішного подолання таких ситуацій має синергія зусиль сільського 

голови, депутатського корпусу і працівників виконкому, відповідальних 

за реалізацію проектів, прописаних у плані. 

 

Таблиця 15. Орієнтовний фінансовий план Стратегічного плану розвитку Литовезької 

громади 

Назва проекту 2019 2020 2021 
Всього, 

тис. грн 

Стратегічна ціль 1. Підвищення економічної спроможності громади 

Опис потенційних інвестиційно 

привабливих ділянок, які 

розташовані на території громади 

- - - 
Проект не 

потребує 

фінансування 

Розміщення двомовного 

інвестиційного паспорту на сайті 

Литовезької сільської ради у вкладці 

«Інвестиційні пропозиції» 

5 5 5 15 

Підготовка об’єкту - незавершеного 

будівництва садочка на 90 місць у 

селі Заставне – для потенційних 

інвесторів 

20 - - 20 

Внесення змін до генеральних планів 

населених пунктів Литовезької 

громади 

200 200 200 600 

Всього по стратегічній цілі 1 225 205 205 635 

Стратегічна ціль 2. Покращення інфраструктури та надання якісних послуг 

Сприяння та підтримка процесу 

розвитку сільськогосподарської 

кооперації у Литовезькій громаді 

- 15 15 30 
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Обмеження руху вантажного, 

великогабаритного та 

великовагового транспорту 

вулицями Литовезької ОТГ 

10 10 10 30 

Будівництво спортивного залу на 

території комунального закладу 

«Литовезький ліцей імені 

Володимира Якобчука» Литовезької 

сільської ради Волинської області 

5000 4000 1348,026 10348,026 

Організація роботи Центру надання 

соціальних послуг 
20 20 20 60 

Запровадження системи роздільного 

збирання твердих побутових відходів 

на території Литовезької ОТГ 

500 10 5 515 

Придбання асенізаційної машини 

для потреб КП «Комунальне 

господарство Литовезької сільської 

ради» 

- 1200 - 1200 

Всього по стратегічній цілі 2 5530 5255 1398,026 12183,026 

Стратегічна ціль 3. Розвиток молодіжної політики 

Проведення циклу тренінгів для 

молоді Литовезької громади під 

назвою «Відповідальність 

починається з мене» 

15 15 15 45 

Здійснення профорієнтаційних 

заходів у закладах освіти 

Литовезької сільської ради 

5 5 5 15 

Створення творчого простору на базі 

клубу села Біличі 
60 - - 60 

Придбання та встановлення 

дитячого майданчика в с. Кречів, 

Іваничівського району Волинської 

області 

40 - - 40 

Реконструкція загальноосвітньої 

школи І ступеня під Молодіжний 

центр в селі Кречів Іваничівського 

району Волинської області 

1369,777 - - 1369,777 

Проведення локального тренінгу 

«Активні громадяни» на території 

Литовезької громади 

200 - - 200 

Підтримка проектів, які 

здійснюються громадськими та 

молодіжними організаціями, 

ініціативними групами Литовезької 

ОТГ 

150 100 100 350 

Участь у проекті «Маю думку» – 

проекті створення ефективної моделі 

участі молоді на локальному рівні 

10 - - 10 
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Активізація жителів Литовезької 

громади шляхом самоорганізації 

молоді щодо реалізації екологічних 

ініціатив, зокрема проведення толок 

30 30 30 90 

Проведення благодійної акції до 

Міжнародного дня захисту дітей 
10 10 10 30 

Всього по стратегічній цілі 3 1889,777 160 160 2209,777 

Стратегічна ціль 4. Розвиток туризму 

Інвентаризація туристичних 

пам’яток Литовезької громади 
- 20 - 20 

Облаштування зони відпочинку 

«Старе русло» 
100 100 100 300 

Реалізація Програми археологічних 

досліджень Литовежа археологічною 

експедицією Інституту археології 

НАН України 

100 100 100 300 

Вивчення міжнародного досвіду у 

сфері розвитку сільського зеленого 

туризму 

20 20 20 60 

Маркування території Литовезької 

громади інформаційними 

табличками та вказівниками 

10 10 10 30 

Розробка портфелю сувенірної 

продукції на основі символіки 

Литовезької громади 

30 20 10 60 

Всього по стратегічній цілі 4 260 270 240 770 

 

УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГ 

 

Управління процесом реалізації Стратегічного плану розвитку 

Литовезької об’єднаної територіальної громади проводиться за принципами 

єдності управління, персональної відповідальності, прозорості та поточної 

координації дій. Адміністрування процесу реалізації Стратегічного плану 

здійснюється виконавчим комітетом та відповідними структурними 

підрозділами Литовезької сільської ради. 

Моніторинг виконання Стратегічного плану полягає у виконанні двох 

функцій – спостереження та попередження. Відстеження проводиться з метою 

виявлення відповідності наявного стану речей бажаному результату, а 

спостереження – з метою попередження небажаних наслідків.  
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КАТАЛОГ ТЕХНІЧНИХ ЗАВДАНЬ  

НА ПРОЕКТИ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ 

Технічні завдання на проекти місцевого розвитку Стратегічної цілі 1. 

Підвищення економічної спроможності громади 

 

Технічні завдання на проекти місцевого розвитку Операційної цілі 1.1. 

Покращення можливостей для розвитку бізнесу 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект 

1.1.1. Популяризація інвестиційних можливостей 

громади 

Назва проекту 
Опис потенційних інвестиційно привабливих 

ділянок, які розташовані на території громади 

Цілі проекту 

 підготувати інформацію про інвестиційні 

пропозиції на території Литовезької громади; 

 розмістити інформацію про інвестиційні 

пропозиції на території Литовезької громади на 

спеціалізованих сторінках в мережі інтернет та 

на офіційному сайті Литовезької сільської ради 

для здійснення пошуку інвесторів. 

Територія впливу проекту Литовезька об’єднана територіальна громада 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигоди 

4206 жителів населених пунктів Литовезької ОТГ; 

інвестори, які започаткують бізнес на території 

Литовезької громади. 

Стислий опис проекту 

Потенційний інвестор повинен отримати необхідну 

для прийняття його рішення інформацію про місце 

можливої майбутньої інвестиції саме в тій формі і через 

ті канали, які для нього є найбільш прийнятними. Від 

представників місцевої влади залежить ступінь 

поширення інформації про відповідну громаду, зокрема 

її конкурентні переваги, особливості тощо. 

Інформація про земельні ділянки «greenfield», 

об'єкти промислової нерухомості «brownfield» 

готуються згідно з визначеною формою та є основою 

для підготовки інвестиційного паспорту громади. 

Очікувані результати 

 підготовлено описи не менше 15 інвестиційно 

привабливих об’єктів, які розташовані на 

території Литовезької громади; 

 підготовлено інформацію про земельні ділянки 

«greenfield» та об'єкти промислової нерухомості 

«brownfield» згідно з визначеною формою; 

 розміщено не менше 30 повідомлень про 

інвестиційно привабливі об’єкти на 

спеціалізованих сторінках в мережі інтернет та 

на офіційному сайті Литовезької сільської ради. 
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Ключові заходи проекту 

 визначити перелік інвестиційно привабливих 

об’єктів, які розташовані на території 

Литовезької громади; 

 підготувати описи не менше 15 інвестиційно 

привабливих об’єктів, які розташовані на 

території Литовезької громади; 

 підготувати інформацію про земельні ділянки 

«greenfield» та об'єкти промислової нерухомості 

«brownfield» згідно з визначеною формою; 

 розмістити не менше 70 повідомлень про 

інвестиційно привабливі об’єкти на 

спеціалізованих сторінках в мережі інтернет та 

на офіційному сайті Литовезької сільської ради. 

Період здійснення 2019-2020 

Орієнтовна вартість проекту,  

тис. грн 

1 рік 2 рік 3 рік Разом 

- - - - 

Джерела фінансування 

Проект не потребує фінансування. Ключові заходи 

будуть здійснюватися працівниками Литовезької 

сільської ради. 

Ключові потенційні учасники 

проекту 
Литовезька сільська рада, потенційні інвестори. 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект 

1.1.2. Покращення інфраструктури підтримки 

місцевого бізнесу 

Назва проекту 
Розробка схеми планування території Литовезької 

громади 

Цілі проекту 

 обґрунтувати майбутні потреби та визначити 

переважні напрямки використання території 

Литовезької громади з урахуванням державних, 

громадських та приватних інтересів,  

 визначити території, що мають особливу 

цінність, встановити передбачені законодавством 

обмеження на їх планування, забудову та інше 

використання,  

 надати рекомендації з організації раціонального 

розселення. 

Територія впливу проекту Литовезька об’єднана територіальна громада 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигоди 

4206 жителів населених пунктів Литовезької ОТГ; 

інвестори, представники бізнесу. 
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Стислий опис проекту 

Інфраструктура підтримки бізнесу – це сукупність 

державних, приватних та громадських інститутів 

(організацій, установ і об'єднань), які обслуговують 

інтереси суб'єктів підприємницької діяльності й 

забезпечують їх господарську діяльність та сприяють 

підвищенню її ефективності. Виходячи з потреб 

Литовезької громади, одним із інструментів для 

досягнення цього завдання у найближчій перспективі 

буде розроблення схеми планування громади.  

Завдяки застосуванню геопросторових даних 

з’являється можливість оперативно приймати рішення 

щодо забезпечення життєдіяльності громади в будь-якій 

сфері: освіті, медицині, транспортній, громадській 

безпеці тощо. 

Очікувані результати 

 розроблено схему планування Литовезької 

громади; 

 покращено рівень підтримки розвитку місцевого 

бізнесу. 

Ключові заходи проекту 

 обґрунтування майбутніх потреб і визначення 

переважних напрямів використання територій; 

 урахування державних, громадських і приватних 

інтересів під час планування, забудови та іншого 

використання територій з дотриманням вимог 

містобудівного, санітарного, екологічного, 

природоохоронного, протипожежного та іншого 

законодавства;  

 обґрунтування та визначення територій для 

містобудівних потреб; 

 забезпечення раціонального розселення та 

визначення напрямів сталого розвитку населених 

пунктів;  

 визначення територій, що мають особливу 

екологічну, рекреаційно-оздоровчу, наукову, 

естетичну, історико-культурну цінність, 

встановлення передбачених законодавством 

обмежень на їх планування, забудову та інше 

використання;  

 розроблення містобудівних заходів щодо 

охорони довкілля та раціонального використання 

природних ресурсів;  

 розроблення заходів щодо громадської безпеки. 

Період здійснення 2024 

Орієнтовна вартість проекту,  

тис. грн 

1 рік 2 рік 3 рік Разом 

300 - - 300 

Джерела фінансування Місцевий бюджет, державний бюджет 
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Ключові потенційні учасники 

проекту 
Литовезька сільська рада, проектна організація 

 

Технічні завдання на проекти місцевого розвитку Операційної цілі 1.2. 

Створення сприятливих умов для залучення інвестицій 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект 
1.2.1. Розробка інвестиційного паспорту громади 

Назва проекту 

Розміщення двомовного інвестиційного паспорту на 

сайті Литовезької сільської ради у вкладці 

«Інвестиційні пропозиції» 

Цілі проекту 

 Репрезентація Литовезької громади як економічно 

потужної території з привабливим інвестиційним 

кліматом; 

 Висвітлення позитивного досвіду інвестиційної 

діяльності у Литовезькій громаді; 

 Залучення місцевих та закордонних інвесторів до 

Литовезької ОТГ для реалізації проектів на 

території громади; 

 Збільшення кількості робочих місць та рівня 

зайнятості населення; 

 Використання незадіяних земель та об’єктів 

нерухомості комунальної власності; 

 Збільшення надходжень до місцевого бюджету. 

Територія впливу проекту 
Населені пункти Литовезької громади (Литовеж, 

Заставне, Заболотці, Біличі, Мовники, Кречів) 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигоди 

4206 жителів Литовезької громади; 

представники бізнесу Литовезької ОТГ, Іваничівського 

району, Волинської області, України, Польщі, Литви, 

Білорусії тощо. 

Стислий опис проекту 

На території Литовезької громади є ряд об’єктів, які 

можуть бути запропоновані інвесторам – земельні 

ділянки, вільні від забудови, та будівлі, які не 

використовуються взагалі або використовуються 

неефективно. Для того, щоб інформація про ці об’єкти 

стала доступною для потенційних інвесторів 

(вітчизняних та іноземних), необхідно провести 

інвентаризацію та паспортизацію таких об’єктів і 

розмістити інформацію про них на офіційному сайті. 

Залучення інвесторів, які б зуміли по-господарськи 

використати потенціал даних об’єктів з користю як для 

себе, так і для територіальної громади, дозволить 

ефективно задіяти потенціал території ОТГ, забезпечить 

створення нових робочих місць, збільшення надходжень 

до бюджету громади, зростання добробуту жителів. 

Очікувані результати  Створено опис щонайменше 18 об’єктів для 
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залучення інвестицій та розміщено на сайті громади 

двома мовами (українською, англійською). 

 Надруковано інформаційні буклети з інформацією 

про об’єкти для залучення інвестицій. 

 Покращено інвестиційний клімат в громаді. 

 Забезпечено ефективне використання об’єктів 

комунальної власності: землі та будівель, майнових 

комплексів. 

 Зменшено рівень безробіття, підвищено добробут 

мешканців громади. 

Ключові заходи проекту 

 Проведення інвентаризації об’єктів, які можуть 

становити інвестиційний інтерес. 

 Створення на офіційному веб-сайті сільської ради 

двомовної бази даних об’єктів для залучення 

інвестицій; 

 Презентація інформації про інвестиційно-привабливі 

об’єкти на території ОТГ з їх детальним описом 

також на соціальних сторінках в мережі Інтернет, 

дошках оголошень, у інформаційних буклетах; 

 Визначення кола потенційних інвесторів, проведення 

переговорів з ними щодо умов інвестування 

Період здійснення 2019-2021 роки 

Орієнтовна вартість проекту,  

тис. грн 

1 рік 2 рік 3 рік Разом 

5 5 5 15 

Джерела фінансування 
Кошти місцевого бюджету, інші кошти, не заборонені 

законодавством. 

Ключові потенційні учасники 

проекту 

Литовезька сільська рада, інвестори, суб’єкти 

підприємницької діяльності, ЦНАП тощо. 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект 
1.2.2. Підготовка об’єктів для потенційних інвесторів 

Назва проекту 

Підготовка об’єкту - незавершеного будівництва 

садочка на 90 місць у селі Заставне – для 

потенційних інвесторів 

Цілі проекту 

 узагальнити інформацію про сучасний стан 

приміщення незавершеного будівництва садочка 

на 90 місць у селі Заставне; 

 підготувати документацію, необхідну для 

продажу/оренди потенційними інвесторами; 

 залучити інвестора для започаткування бізнесу 

на території Литовезької громади. 
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Територія впливу проекту Литовезька об’єднана територіальна громада 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигоди 

4206 жителів населених пунктів Литовезької ОТГ, для 

яких можуть бути створені нові робочі місця; потенційні 

інвестори, які можуть започаткувати бізнес у селі 

Заставне. 

Стислий опис проекту 

У селі Заставне є об’єкт незавершеного будівництва 

садочка на 90 місць. Земельна ділянка із приміщенням 

на даний час не використовується. Адміністрація 

громади зацікавлена в інвесторі, який 

використовуватиме дану земельну ділянку із 

приміщенням для створення та ефективного 

функціонування хостелу. Умови використання – оренда, 

продаж. 

Створення хостелу у громаді сприятиме розвитку 

туризму, забезпеченню жителів громади новими 

робочими місцями, додатковими надходженнями у 

місцевий бюджет. 

Очікувані результати 

 виготовлено технічний паспорт на об’єкт 

незавершеного будівництва садочка на 90 місць у 

селі Заставне; 

 розроблено проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування будівель органів державної 

влади та місцевого самоврядування 

(незавершеного будівництва садочка на 

90 місць); 

 підписання договору про продаж/оренду 

земельної ділянки разом із приміщенням; 

 створено умови для облаштування хостелу у селі 

Заставне. 

Ключові заходи проекту 

 узагальнити інформацію про сучасний стан 

приміщення незавершеного будівництва садочка 

на 90 місць у селі Заставне; 

 виготовити технічний паспорт на об’єкт 

незавершеного будівництва садочка на 90 місць у 

селі Заставне; 

 розробити та затвердити проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування будівель органів 

державної влади та місцевого самоврядування 

(незавершеного будівництва садочка на 

90 місць); 

 розповсюджувати інформацію про об’єкт на 

офіційному сайті Литовезької сільської ради, 

спеціалізованих сторінках у мережі інтернет для 

пошуку потенційних інвесторів; 
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 підписання договору про продаж/оренду 

земельної ділянки разом із приміщенням. 

Період здійснення 2019-2021 

Орієнтовна вартість проекту,  

тис. грн 

1 рік 2 рік 3 рік Разом 

20 - - 20 

Джерела фінансування Місцевий бюджет 

Ключові потенційні учасники 

проекту 
Литовезька сільська рада, проектна організація. 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект 

1.2.3. Підготовка земельних ділянок для ведення 

бізнесу 

Назва проекту 
Внесення змін до генеральних планів населених 

пунктів Литовезької громади 

Цілі проекту 

 актуалізація основної містобудівної документації на 

місцевому рівні, призначеної для обґрунтування 

довгострокової стратегії планування та забудови 

території населеного пункту; 

 визначення принципових рішень розвитку, 

планування та забудови території населеного пункту. 

Територія впливу проекту 
Села Литовеж, Заболотці, Біличі, Заставне, Мовники, 

Кречів. 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигоди 
4206 жителів населених пунктів Литовезької ОТГ 

Стислий опис проекту 

Генеральний план населеного пункту – це основний вид 

містобудівної документації, яка визначає довгострокову 

стратегію планування території населеного пункту. На 

сьогодні чинними є:  

 генеральний план села Литовеж, затверджений 

ще у 1989 році;  

 генеральний план села Заболотці, затверджений 

ще у 1985 році;  

 генеральний план села Біличі, затверджений ще у 

1985 році;  

 генеральний план села Мовники, затверджений 

ще у 1985 році;  

 генеральний план села Кречів, затверджений ще 

у 1988 році;  

 генеральний план села Заставне, затверджений 

ще у 1980-их роках. 

Тому виникла потреба у внесенні змін до генеральних 

планів цих населених пунктів. 
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Очікувані результати 

  розроблено актуальну містобудівну 

документацію, яка визначає довгострокову 

стратегію планування населених пунктів 

Литовезької громади; 

  визначено зони охорони культурної спадщини, 

земельні ділянки, які призначені для розвитку 

виробництва та промисловості, комерції, 

житлової забудови тощо. 

Ключові заходи проекту 

 Здійснення топозйомки та розробки 

топографічних планів території населених 

пунктів Литовезької громади;  

 Збір пропозицій щодо планування території 

населених пунктів громади;  

 Формування плану зонування території; 

 Затвердження змін до генеральних планів 

населених пунктів Литовезької громади.  

Період здійснення 2019-2021 

Орієнтовна вартість проекту,  

тис. грн 

1 рік 2 рік 3 рік Разом 

200 200 200 600 

Джерела фінансування Місцевий бюджет, державний бюджет 

Ключові потенційні учасники 

проекту 
Литовезька сільська рада; розробник генеральних планів 

 

Технічні завдання на проекти місцевого розвитку Стратегічної цілі 2. 

Покращення інфраструктури та надання якісних послуг 

 

Технічні завдання на проекти місцевого розвитку Операційної цілі 2.1. 

Підвищення якості життя у сільській місцевості 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект 

2.1.1. Підтримка розвитку сільськогосподарської 

кооперації 

Назва проекту 

Сприяння та підтримка процесу розвитку 

сільськогосподарської кооперації у Литовезькій 

громаді 

Цілі проекту 

 Інформування населення щодо головних принципів 

кооперації, форм та процесу створення кооперативу; 

 Активізація виробництва та співпраці мешканців 

сільських територій шляхом розвитку 

сільськогосподарської кооперації; 

 Стимулювання процесу створення нових робочих 

місць у селах. 

Територія впливу проекту 
Села Заставне, Заболотці, Біличі, Литовеж, Мовники, 

Кречів 
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Орієнтовна кількість 

отримувачів вигоди 
4206 жителів населених пунктів Литовезької громади 

Стислий опис проекту 

На сьогодні існують загальнодержавні процеси 

скорочення сільського населення країни та зниження 

рівня виготовлення сільськогосподарської продукції. 

Одним з варіантів вирішення цих проблем є розвиток 

аграрної сфери шляхом створення сучасних форм 

кооперації. На території Литовезької ОТГ не функціонує 

жодного кооперативу. Це пояснюється низьким рівнем 

ініціативності сільського населення, малою 

поінформованістю про форми та принципи кооперації. 

Для того, щоб вирішити існуючі проблеми, планується 

проведення серії практичних семінарів для жителів сіл 

Литовезької ОТГ щодо переваг створення кооперацій. У 

рамках семінарів будуть запрошені спікери, які мають 

успішний досвід створення та функціонування 

сільськогосподарського кооперативу. Наступний крок – 

визначення форми та спеціалізації можливого 

кооперативу, який би функціонував на території сіл 

Заставне, Заболотці, Біличі, Литовеж, Мовники, Кречів, 

формування громадського активу, який найбільше 

зацікавлений у створенні кооперативу та готовий 

об’єднуватись заради випуску якісної продукції. Для 

цих людей буде проведено навчальні візити до 

успішних кооперативів аналогічного профілю 

(ягідництво чи садівництво), а також забезпечено 

юридичну консультативну допомогу щодо реєстрації 

сільськогосподарського кооперативу. 

Очікувані результати 

 Проведено 3 семінари з запрошеними спікерами для 

сільського населення Литовезької громади щодо 

принципів та форм функціонування 

сільськогосподарських кооперативів; 

 Визначено виробничі потреби громади, громадський 

актив, який готовий працювати над створенням 

кооперативу; 

 Організовано 2 навчальні візити до успішного 

сільськогосподарського кооперативу на території 

України; 

 Забезпечено юридичний та інформаційний супровід 

процесу реєстрації та функціонування кооперативу. 

Ключові заходи проекту 

 Проведення серії семінарів щодо принципів 

кооперації, форм сільськогосподарських 

кооперативів із залученням спікерів, які мають 

успішний досвід роботи кооперативів; 

 Здійснення опитування сільського населення щодо 

виробничих потреб та необхідності створення 

кооперативу; 

 Формування у ході семінарів та опитування 

громадського активу, який зацікавлений та готовий 

створювати сільськогосподарський кооператив; 
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 Забезпечення навчальних поїздок для громадського 

активу до успішних прикладів сільськогосподарських 

кооперативів (наприклад, які знаходяться на території 

Волинської та/чи Львівської області); 

 Здійснення юридичного супроводу процесу 

реєстрації сільськогосподарського кооперативу. 

Період здійснення 2020-2021 роки 

Орієнтовна вартість проекту,  

тис. грн 

1 рік 2 рік 3 рік Разом 

- 15 15 30 

Джерела фінансування 
Кошти місцевого бюджету, інші кошти, не заборонені 

законодавством України. 

Ключові потенційні учасники 

проекту 

Литовезька сільська рада, успішні кооперативи 

Волинської та Львівської області 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект 

2.1.2. Покращення транспортної доступності сіл 

громади 

Назва проекту 

Обмеження руху вантажного, великогабаритного та 

великовагового транспорту вулицями Литовезької 

ОТГ 

Цілі проекту 

 недопущення нанесення шкоди інфраструктурі 

сіл громади та майну громадян; 

 підвищення рівня безпеки дорожнього руху; 

 збереження дорожнього покриття сільських доріг 

та вулиць, колодязів інженерних мереж, 

розташованих на проїзній частині вулиць, на 

території Литовезької сільської ради. 

Територія впливу проекту Литовезька об’єднана територіальна громада 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигоди 
4206 жителів населених пунктів Литовезької громади 

Стислий опис проекту 

Проект розроблявся у зв’язку із втратою несучої 

спроможності земляного полотна ділянок вулиць згідно 

складеного переліку та значного руйнування 

дорожнього покриття вказаних доріг. Частина вулиць  

від невпорядкованого руху багатотонного транспорту у 

дощову погоду та після танення снігів стали 

непроїзними для легкового транспорту, автомобілів 

швидкої допомоги. 

Можливість досягнення поставлених цілей 

забезпечується чітким впорядкуванням руху 

вантажного, великогабаритного та великовагового 

транспорту шляхом прийняття відповідного рішення 

Литовезькою сільською радою, який не містить 

дискримінаційних норм. 
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Очікувані результати 

- забезпечення на належному рівні заходів з організації 

дорожнього руху та інших питань дорожньо-

транспортного комплексу Литовезької ОТГ; 

- недопущення подальшого руйнування дорожнього 

покриття та перетворення ґрунтових доріг у непроїзні і 

непрохідні; 

- уникнення шуму, вібрації та забруднення екологічного 

стану сіл громади. 

Ключові заходи проекту 

 обмежити рух вантажного, великогабаритного та 

великовагового транспорту вулицями 

Литовезької сільської ради; 

 у погоджених із Іваничівським відділом поліції 

Горохівського відділу поліції Головного 

управління Національної поліції у Волинській 

області місцях встановити дорожні знаки, які 

обмежують рух вантажного, великогабаритного 

та великовагового транспорту вулицями; 

 затвердити схеми організації дорожнього руху 

вулицями; 

 рух вантажного, великогабаритного та 

великовагового транспорту, що здійснює 

неодноразове транспортування товарів, 

сировини, матеріалів від об’єктів  

господарювання вулицями дозволити лише з 

погоджувальними документами; 

 затвердити регламент оформлення дозвільних 

документів. 

Період здійснення 2019-2021 

Орієнтовна вартість проекту,  

тис. грн 

1 рік 2 рік 3 рік Разом 

10 10 10 30 

Джерела фінансування 
Місцевий бюджет; інші кошти, не заборонені 

законодавством України. 

Ключові потенційні учасники 

проекту 

Литовезька сільська рада, Іваничівський відділ поліції 

Горохівського відділу поліції Головного управління 

Національної поліції у Волинській області. 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект 

2.1.3. Підвищення якості послуг мережі освітніх 

закладів 

Назва проекту 

Будівництво спортивного залу на території 

комунального закладу «Литовезький ліцей імені 

Володимира Якобчука» Литовезької сільської ради 

Волинської області 
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Цілі проекту 

 створення належних умов для спортивного 

виховання учнів КЗ «Литовезький ліцей імені 

Володимира Якобчука» в селі Литовеж; 

 підвищення зацікавленості дітей до занять 

фізичною культурою та спортом;  

 популяризація здорового способу життя серед 

молодого покоління; 

 створення умов для проведення якісної 

підготовки до районних, обласних та «кущових» 

спортивних змагань.  

Територія впливу проекту Литовезька об’єднана територіальна громада 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигоди 
4206 жителів населених пунктів Литовезької ОТГ 

Стислий опис проекту 

Понад 20 років в навчальному закладі села Литовеж 

відсутні умови для повноцінних занять фізичною 

культурою та спортом учнів. Через знищену грибком 

підлогу та відсутність опалення у старому спортзалі 

неможливо проводити уроки фізкультури. Усі роки 

заняття фізкультурою проводять за модулями, які 

недостатньо сприяють фізичному розвитку учнів, 

зокрема, теніс взимку, восени та весною – футбол, 

баскетбол, легка атлетика. У результаті, протягом 

17 років учні не займають призових місць на районному 

рівні, мають слабкий фізичний розвиток, позбавлені 

сучасних умов для занять спортом у населеному пункті. 

Інновацією даного проекту є використання якісно 

нових методів та технологій у процесі будівництва, а 

саме складання приміщення за допомогою новітніх 

сендвіч-панелей, які застосовують для зведення 

швидкоспоруджуваних будівель, проте на території 

Литовезької громади ще не було використано такого 

виду будівельних матеріалів. Соціально-економічна 

спрямованість проекту полягає у забезпеченні учнів КЗ 

«Литовезький ліцей імені Володимира Якобчука» в селі 

Литовеж базовими умовами для занять фізичною 

культурою та спортом, які уже протягом 17 років 

відсутні у навчальному закладі. 

Очікувані результати 

 забезпечення учнів КЗ «Литовезький ліцей імені 

Володимира Якобчука» в селі Литовеж 

належними умовами для спортивного виховання; 

 можливість на високому рівні проводити уроки 

фізкультури та заняття спортом вихованцям 

навчального закладу; 

 наглядний приклад успішної співпраці органу 

місцевого самоврядування та Державного фонду 

регіонального розвитку. 
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Ключові заходи проекту 

 проведення тендеру для визначення виконавця 

робіт; 

 укладення договорів на придбання матеріалів, 

устаткування та виконання будівельно-

монтажних робіт, а також утримання служби 

замовника (технічний та авторський нагляд); 

 проведення робіт згідно робочого плану; 

 проведення перевірки якості виконаних робіт; 

 підписання актів виконаних робіт; 

 інформування громадськості про результати 

реалізації проекту. 

Період здійснення 2019-2021 

Орієнтовна вартість проекту,  

тис. грн 

1 рік 2 рік 3 рік Разом 

5 000 4 000  1 348,026 10 348,026 

Джерела фінансування 

Місцевий бюджет, державний бюджет; кошти 

Державного фонду регіонального розвитку; інші кошти, 

не заборонені законодавством України. 

Ключові потенційні учасники 

проекту 

Литовезька сільська рада, Державний фонд 

регіонального розвитку. 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект 

2.1.4. Підвищення якості послуг з охорони здоров’я 

та цивільного захисту 

Назва проекту 
Організація роботи Центру надання соціальних 

послуг 

Цілі проекту 

 забезпечення доступності, своєчасності й 

адресності соціальних послуг; 

 усунення дублювань у роботі соціальних служб 

та впорядкування процесу управління системою 

надання соціальних послуг. 

Територія впливу проекту 
Села Заставне, Заболотці, Біличі, Литовеж, Мовники, 

Кречів. 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигоди 
4206 жителів населених пунктів Литовезької громади 

Стислий опис проекту 

З огляду на проведення процесу децентралізації, що 

передбачає збільшення повноважень Литовезької 

об’єднаної територіальної громади, відпрацьовуються 

практичні питання перерозподілу повноважень, 

взаємодії усіх залучених до процесу надання соціальних 

послуг суб’єктів та найбільш прийнятні на даний час 

практики організації й надання соціальних послуг 

населенню громади.  

Для усунення дублювань в роботі установ, які 

займаються соціальним захистом на районному рівні, 

Литовезька сільська рада створила Центр надання 

соціальних послуг. 
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Очікувані результати 

 вирішено питання щодо існуючого дублювання 

та розподілу обов’язків у роботі соціальних 

служб;  

 забезпечено доступність, своєчасність та 

адресність соціальних послуг;  

 забезпечено комфортний доступ усіх отримувачів 

соціальних послуг до Центру надання соціальних 

послуг Литовезької сільської ради. 

Ключові заходи проекту 

 створити юридичну особу – комунальну установу 

Центр надання соціальних послуг Литовезької 

сільської ради; 

 затвердити Положення про Центр надання 

соціальних послуг Литовезької сільської ради; 

 затвердити структуру Центр надання соціальних 

послуг Литовезької сільської ради; 

 надання соціальних послуг громадянам, які 

перебувають у складних життєвих обставинах і 

потребують сторонньої допомоги. 

Період здійснення 2019-2024 

Орієнтовна вартість проекту,  

тис. грн 

1 рік 2 рік 3 рік Разом 

20 20 20 60 

Джерела фінансування 
Місцевий та державний бюджети; інші кошти, не 

заборонені законодавством України 

Ключові потенційні учасники 

проекту 

Литовезька сільська рада, Центр надання соціальних 

послуг Литовезької сільської ради; представники 

місцевого бізнесу. 

 

Технічні завдання на проекти місцевого розвитку Операційної цілі 2.2. 

Розвиток комунального господарства громади 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект 

2.2.1. Покращення управління твердими побутовими 

відходами 

Назва проекту 

Запровадження системи роздільного збирання 

твердих побутових відходів на території Литовезької 

ОТГ 

Цілі проекту 

 формування в мешканців громади свідомості 

сталості розвитку території;  

 зменшення кількості ТПВ, що вивозиться на 

полігон твердих побутових відходів. 

Територія впливу проекту Литовезька об’єднана територіальна громада 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигоди 
4206 жителів Литовезької ОТГ 
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Стислий опис проекту 

Проектом передбачено облаштування 100 майданчиків 

для роздільного збору твердих побутових відходів та 

розташування на них євроконтейнерів для збору ПЕТ-

пляшок та склотари; організовано семінари щодо 

необхідності та правильного здійснення сортування 

твердих побутових відходів. 

Очікувані результати 

 впроваджено систему роздільного збору твердих 

побутових відходів; 

 змінилося відношення громадян в поводженні з 

відходами,  

 покращився санітарно-епідемічний стан в 

населених пунктах; 

 зменшилася кількість твердих побутових 

відходів, що вивозяться на полігон твердих 

побутових відходів;  

 у жителів Литовезької громади сформовано 

свідоме розуміння того, що тверді побутові 

відходи можна використовувати з користю. 

Ключові заходи проекту 

 облаштування 100 майданчиків для роздільного 

збору твердих побутових відходів; 

 придбання та встановлення не менше 

200 євроконтейнерів для збору ПЕТ-пляшок та 

склотари; 

 організація збирання та реалізації вторинної 

сировини; 

 проведення не менше 6 занять для дітей і молоді 

(по одному у кожному населеному пункті 

громади) щодо поводження з ТПВ. 

Період здійснення 2019-2021 

Орієнтовна вартість проекту,  

тис. грн 

1 рік 2 рік 3 рік Разом 

500 10 5 515 

Джерела фінансування 
Кошти державного та місцевих бюджетів, інвесторів, 

різних програм регіонального та місцевого розвитку. 

Ключові потенційні учасники 

проекту 

Литовезька сільська рада; КП «Комунальне 

господарство Литовезької сільської ради». 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект 

2.2.2. Розширення спектру послуг комунального 

господарства 

Назва проекту 

Придбання асенізаційної машини для потреб КП 

«Комунальне господарство Литовезької сільської 

ради» 

Цілі проекту 

 розширити спектр послуг КП «Комунальне 

господарство Литовезької сільської ради», а саме: 

надання послуг з вивезенню рідких нечистот; 

 створення мережі абонентів для надання послуг по 
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вивезенню рідких нечистот; 

 покращення соціально-побутових умов проживання 

населення Литовезької громади; 

 покращення екологічного стану Литовезької громади. 

Територія впливу проекту Литовезька об’єднана територіальна громада 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигоди 

4206 жителів населених пунктів Литовезької ОТГ, які 

зможуть користуватися послугами з вивезення рідких 

нечистот. 

Стислий опис проекту 

КП «Комунальне господарство Литовезької сільської 

ради», яке здійснює свою діяльність на території 

Литовезької сільської ради, на сьогоднішній день не 

спроможне надавати послуги з вивезення рідких 

нечистот, оскільки відсутня відповідна техніка.  

Придбання асенізаційної машини дасть можливість 

розширити спектр послуг КП «Комунальне 

господарство Литовезької сільської ради» для населення 

громади, що, у свою чергу, покращить соціально-

побутові умови жителів громади та екологічний стан 

громади в цілому. 

Очікувані результати 

 розширено спектр послуг КП «Комунальне 

господарство Литовезької сільської ради», а саме: 

надання послуг з вивезенню рідких нечистот; 

 створено мережі абонентів для надання послуг по 

вивезенню рідких нечистот; 

 покращено соціально-побутових умови проживання 

населення Литовезької громади; 

 покращено екологічного стану Литовезької громади. 

Ключові заходи проекту 

 придбати асенізаційну машину для потреб КП 

«Комунальне господарство Литовезької сільської 

ради»; 

 розширити спектр послуг КП «Комунальне 

господарство Литовезької сільської ради», а 

саме: надання послуг з вивезенню рідких 

нечистот; 

 укладання договорів із власниками 

домогосподарств Литовезької громади для 

надання послуг по вивезенню рідких нечистот; 

 здійснення послуг по вивезенню рідких нечистот 

на території Литовезької громади. 

Період здійснення 2020 

Орієнтовна вартість проекту,  

тис. грн 

1 рік 2 рік 3 рік Разом 

1 200 - - 1 200 

Джерела фінансування 
Місцевий бюджет, державний бюджет, кошти МТД, 

інші кошти, не заборонені законодавством України. 
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Ключові потенційні учасники 

проекту 

Литовезька сільська рада, КП «Комунальне 

господарство Литовезької сільської ради». 

 

Технічні завдання на проекти місцевого розвитку Стратегічної цілі 3. 

Розвиток молодіжної політики 

Технічні завдання на проекти місцевого розвитку Операційної цілі 3.1. 

Запровадження неформальної освіти у громаді 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект 

3.1.1. Проведення тренінгів, воркшопів, семінарів з 

метою розвитку сучасних компетенцій у молоді 

Назва проекту 

Проведення циклу тренінгів для молоді Литовезької 

громади під назвою «Відповідальність починається з 

мене» 

Цілі проекту 

 молодь громади мотивувати до самовиховання та 

саморозвитку, стимулювати до позитивних змін у 

поведінці; 

 підвищити усвідомлення щодо власної 

значущості, цінності, зміцнення почуття власної 

гідності серед представників молоді громади; 

 навчити основам проектного менеджменту та 

фандрайзингу представників молоді громади. 

Територія впливу проекту Литовезька об’єднана територіальна громада 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигоди 

4206 жителів населених пунктів Литовезької ОТГ; 

954 представники молоді громади, які зможуть взяти 

участь у циклі тренінгів. 

Стислий опис проекту 

З кожним роком неформальна освіта в Україні 

набирає все нових обертів. Тренінги, воркшопи, 

креативні заходи в умовах відкритого простору, інші не 

менш цікаві зустрічі різного спрямування проходять не 

лише у мегаполісах, але й набирають популярності у 

невеличких містах та селах. Учасники таких заходів 

мають можливість розвивати комунікативні та лідерські 

навички, дізнаватися про можливості самореалізації, 

знайомитися з новими людьми – майбутніми друзями, 

колегами, партнерами з реалізації певних ініціатив. 

Учасники циклу тренінгів «Відповідальність 

починається з мене» зможуть дізнатися про успішні 

молодіжні ініціативи регіону, про можливості молодої 

людини у громаді, про постановку та досягнення цілей, 

про важливість створення команди однодумців. 

Підібрані відео-матеріали мотивуватимуть молодь до 

саморозвитку. В ігровій формі учасники матимуть 

можливість удосконалювати вміння подолання бар’єрів 

міжособистісного спілкування та досягнення 

поставлених цілей.  
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Очікувані результати 

 організовано не менше 4 тренінгів під назвою 

«Відповідальність починається з мене»; 

 залучено не менше 100 представників молоді 

Литовезької громади до участі у тренінгах; 

 сформовано молодіжні ініціативні групи у всіх 

населених пунктах Литовезької громади. 

Ключові заходи проекту 

 підготувати програму тренінгів та графік їх 

проведення; 

 розмістити оголошення про місце та дату 

проведення тренінгів; 

 придбати необхідні канцтовари та підготувати 

роз даткові матеріали; 

 провести цикл тренінгів під назвою 

«Відповідальність починається з мене»; 

 обмін контактами та зворотній зв’язок. 

Період здійснення 2019-2021 

Орієнтовна вартість проекту,  

тис. грн 

1 рік 2 рік 3 рік Разом 

15 15 15 45 

Джерела фінансування 
Місцевий бюджет, грантові кошти, інші кошти, не 

заборонені законодавством України. 

Ключові потенційні учасники 

проекту 
Литовезька сільська рада, громадські організації 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект 
3.1.2. Реалізація профорієнтаційних заходів 

Назва проекту 
Здійснення профорієнтаційних заходів у закладах 

освіти Литовезької сільської ради 

Цілі проекту 

 формування у шкільної молоді мотивації до 

свідомого професійного вибору; 

 застереження розвитку булінгу. 

Територія впливу проекту Литовезька об’єднана територіальна громада 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигоди 

337 учнів, які відвідують заклади освіти на території 

Литовезької громади 
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Стислий опис проекту 

Для того, щоб правильно обрати професію у 

майбутньому, потрібне перш за все пізнати себе уже 

сьогодні. Саме шляхом проведення анкетування та 

тестування можна визначити схильності та здібності 

учнів до певних видів діяльності. 

Слід пам’ятати, що правильно обраний фах, професія – 

це і є те завдання, яке має кожна людина добросовісно 

виконувати протягом свого життєвого шляху. Професія 

і є тим місцем, де повинен реалізуватися потенціал 

кожного. 

Фахівці здатні допомогти школярам ознайомитися з 

інформацією про різновиди професій та за допомогою 

тестувань та виконання креативних завдань визначити 

сферу діяльності, у якій би кожен зміг реалізувати себе 

у май. 

Очікувані результати 

 проведено не менше трьох профорієнтаційних 

заходів у закладах освіти Литовезької сільської 

ради; 

 залучення не менше 150 учнів до участі у 

профорієнтаційних заходах; 

 залучено фахівців з профорієнтації Іваничівської 

районної філії Волинського обласного центру 

зайнятості, центру соціальних служб 

Іваничівської РДА, Бюро правової допомоги до 

проведення заходів із профорієнтації учнів 

закладів освіти Литовезької сільської ради; 

 проведені тестування та вправа «Чи знаєте ви, 

що…?» для визначення інтересів, здібностей та 

нахилів учнів. 

Ключові заходи проекту 

 організація профорієнтаційних заходів у закладах 

освіти Литовезької сільської ради; 

 залучення фахівців з профорієнтації 

Іваничівської районної філії Волинського 

обласного центру зайнятості, центру соціальних 

служб Іваничівської РДА, Бюро правової 

допомоги до проведення заходів із 

профорієнтації учнів закладів освіти Литовезької 

сільської ради; 

 інформування школярів та громадськість щодо 

проведення профорієнтаційних заходів у 

закладах освіти Литовезької громади; 

 проведення профорієнтаційних заходів у 

закладах освіти Литовезької сільської ради. 

Період здійснення 2019-2022 

Орієнтовна вартість проекту,  

тис. грн 

1 рік 2 рік 3 рік Разом 

5 5 5 15 
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Джерела фінансування 
Місцевий бюджет, державний бюджет, інші кошти, не 

заборонені законодавством України. 

Ключові потенційні учасники 

проекту 

Литовезька сільська рада, Іваничівської районної філії 

Волинського обласного центру зайнятості, Центр 

соціальних служб Іваничівської РДА, Бюро правової 

допомоги. 

 

Технічні завдання на проекти місцевого розвитку Операційної цілі 3.2. 

Покращення сфери дозвілля для молоді 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект 

3.2.1. Облаштування молодіжних центрів на базі 

закладів культури 

Назва проекту 
Створення творчого простору на базі клубу села 

Біличі 

Цілі проекту 

 створити комфортне місце для проведення 

заходів для всебічного розвитку особистості; 

 підвищити рівень згуртованості жителів села 

Біличі; 

 продемонструвати ефективну співпрацю місцевої 

влади та громади на локальному рівні. 

Територія впливу проекту Литовезька об’єднана територіальна громада 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигоди 

4206 жителів населених пунктів Литовезької ОТГ, які 

зможуть відвідувати творчий простір. 

Стислий опис проекту 

Передбачається облаштування відповідної кімнати 

клубу села Біличі для проведення різного роду 

зустрічей, майстер-класів, кінопоказів, тематичних 

вечорів, організації дозвілля жителів села Біличі та 

Литовезької громади. 

Проект передбачає придбання меблів, освітніх 

настільних ігор та іншого обладнання задля створення 

комфортних умов функціонування такого творчого 

простору. 

Очікувані результати 

 в селі Біличі облаштований громадський простір 

в будівлі місцевого клубу; 

 громада власними силами, а також із залученням 

ресурсів місцевого бюджету провела ремонтні 

роботи; 

 облаштовано осередок громадської активності, 

місце планування та реалізації нових проектів, 

заходів; осередок дозвілля жителів громади; 

 підвищено рівень згуртованості та залучення 

молоді до реалізації проектів локальної дії. 
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Ключові заходи проекту 

 провести ремонтні та декоративні роботи у 

кімнаті, призначеній для творчого простору; 

 придбати меблі та обладнання для створення 

комфортних умов перебування у творчому 

просторі; 

 залучити місцевих жителів до облаштування 

творчого простору на базі сільського клубу. 

Період здійснення 2019 

Орієнтовна вартість проекту,  

тис. грн 

1 рік 2 рік 3 рік Разом 

60 - - 60 

Джерела фінансування Місцевий бюджет, грантові кошти, кошти спонсорів. 

Ключові потенційні учасники 

проекту 
Литовезька сільська рада, громада села Біличі. 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект 

3.2.2. Розвиток спорту та пропаганда здорового 

способу життя 

Назва проекту 
Придбання та встановлення дитячого майданчика в 

с. Кречів, Іваничівського району Волинської області 

Цілі проекту 

 підвищити зацікавленість дітей до ігрової 

діяльності; 

 сформувати бажання займатися активними 

іграми, руховою діяльністю під час прогулянок. 

Територія впливу проекту Литовезька об’єднана територіальна громада 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигоди 
269 жителів села Кречів 

Стислий опис проекту 

У селі Кречів відсутні культурно-соціальні заклади, де б 

діти та молодь продуктивно та з користю для 

інтелектуального розвитку та здоров’я мала б 

можливість проводити вільний час.  

Тому у селі виникла потреба встановлення дитячого 

майданчика, що забезпечить безпечні умови під час ігор 

на прогулянці та спонукатиме до активної рухової 

активності, що в свою чергу буде ефективно впливати 

на фізичний розвиток дітей дошкільного віку. 

Очікувані результати 

 придбано та встановлено 1 дитячий майданчик в 

с. Кречів; 

 залучено дітей до активної рухової активності. 
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Ключові заходи проекту 

 придбання 1 дитячого майданчика в с. Кречів; 

 встановлення 1 дитячого майданчика в с. Кречів; 

 естетичне оформлення дитячого майданчика. 

Період здійснення 2019 

Орієнтовна вартість проекту,  

тис. грн 

1 рік 2 рік 3 рік Разом 

40 - - 40 

Джерела фінансування 

Місцевий бюджет, кошти субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій. 

Ключові потенційні учасники 

проекту 
Литовезька сільська рада; підрядна організація. 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект 

3.2.3. Облаштування молодіжної інфраструктури в 

громаді 

Назва проекту 

Реконструкція загальноосвітньої школи І ступеня 

під Молодіжний центр в селі Кречів Іваничівського 

району Волинської області 

Цілі проекту 

 запровадження соціально-культурних умов для 

села Кречів,  

 підвищення рівня освіти та зайнятості дітей, 

обізнаності населення, 

 створення умов для інтелектуального, духовного 

та професійного розвитку особистості шляхом 

проведення навчання, змагань та концертів. 

Територія впливу проекту Литовезька об’єднана територіальна громада 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигоди 
269 жителів села Кречів 

Стислий опис проекту 

Будуть створені умови для розвитку творчої 

особистості, яка вміє самостійно розв’язувати проблемні 

ситуації, маючи при цьому власні думки щодо шляхів їх 

подолання. Молодіжний центр відкриє нові можливості 

для освітнього та інформаційного розвитку молоді. 

Реалізація даного проекту є надзвичайно важлива, бо 

сприятиме згуртуванню жителів Кречева, а це 

передумови для створення в селі сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів та економічного росту. 

З’явиться комфортне місце для проведення громадських 

зборів для спільного вирішення актуальних проблем, 

проводити тренінги по вирощуванню 

сільськогосподарських культур, садівництва та інше. 
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Очікувані результати 

 створено Молодіжний центр у селі Кречів; 

 облаштовано місце для творчого розвитку 

особистості, проведення зібрань селян; 

проведення заходів неформальної освіти тощо; 

 забезпечено 269 жителів села комфортними 

умовами для культурних та соціальних заходів.  

Ключові заходи проекту 

Реалізація проекту передбачає ряд заходів: 

 здійснення робіт відповідно до проектної 

документації; 

 проведення перевірки якості виконаних робіт; 

 підготовка звіту про реалізацію проекту; 

 інформування громадськості про результати 

реалізації проекту; 

 процедури внутрішньої оцінки досягнення 

результатів; 

 моніторинг обсягу виконаних робіт; 

 моніторинг громадської думки та оцінка на 

початку та за результатами реалізації проекту. 

Період здійснення 2019 

Орієнтовна вартість проекту,  

тис. грн 

1 рік 2 рік 3 рік Разом 

1369,777 - - 1369,777 

Джерела фінансування 

Кошти субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних 

територіальних громад 

Ключові потенційні учасники 

проекту 
Литовезька сільська рада; підрядні організації. 

 

Технічні завдання на проекти місцевого розвитку Операційної цілі 3.3. 

Реалізація молодіжних ініціатив у різних сферах життєдіяльності громади 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект 

3.3.1. Підтримка розвитку молодіжних організацій на 

території громади 

Назва проекту 
Проведення локального тренінгу «Активні 

громадяни» на території Литовезької громади 

Цілі проекту 

 сприяння соціальним змінам і забезпеченні 

сталого розвитку шляхом створення і розбудови 

мережі молодих лідерів із залученням 

молодіжних організацій, які є рушіями реформ у 

своїх громадах; 

  надання молодим лідерам Литовезької громади 

знань та навичок, що сприятимуть побудові 

відносин між людьми на засадах рівності та 

рівних можливостей, поваги до різноманіття, 

вміння вести безконфліктний діалог. 
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Територія впливу проекту Литовезька об’єднана територіальна громада 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигоди 

954 представники молоді Литовезької громади, які 

матимуть можливість взяти участь у тренінгу; 

4206 жителів населених пунктів Литовезької ОТГ, які 

користуватимуться результатами проектів соціальної 

дії. 

Стислий опис проекту 

«Активні громадяни» – програма Британської Ради 

для молоді у галузі міжкультурного діалогу і 

соціального розвитку. Проект стартував в 2009 році та 

реалізується більше ніж у 54 країнах Близького Сходу, 

Північної Африки, Європи, Південної та Східної Азії, 

Північної та Південної Америки. 

В Україні проект розрахований на розвиток серед 

молоді знань та навичок, які б сприяли міжкультурному 

діалогу та вирішенню конфліктів в масштабі всієї 

України. 

Тренінг проводитимуть сертифіковані фасилітатори 

Британської Ради програми Active Citizens. Випускники, 

що пройдуть мінімум 75 % тренінгу, отримають 

сертифікати та можливість подавати свої проекти на 

фінансування до Британської Ради. 

Під час тренінгу будуть розібрані наступні теми: 

 розвиток довіри та взаєморозуміння; 

 сталий розвиток в громадах; 

 налагодження діалогу та робота в команді; 

 виявлення проблем в громадах; 

 написання проектів та проектний менеджмент. 

Після закінчення навчання буде організовано пітчінг 

проектів соціальної дії для мешканців Литовезької 

громади, на якому учасники навчання презентуватимуть 

власні проекти, після чого спеціальна комісія визначить 

переможців, які отримують фінансування на реалізацію 

свого проекту. 

Очікувані результати 

 організовано локальний тренінг «Активні 

громадяни» у рамках програми Британської ради 

в Україні; 

 залучено не менше 25 представників молоді, які 

взяли участь у тренінгу; 

 презентація не менше 15 проектів соціальної дії 

під час пітчінг; 

 фінансування на реалізацію проектів отримали не 

менше 6 учасників навчання. 

Ключові заходи проекту 

 підписання договору про партнерство 

Литовезької сільської ради із Британською радою 

в Україні; 

 визначення місця та дати проведення тренінгу; 

 розповсюдження оголошень про запланований 

захід; 

  відбір учасників; 
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 проведення локального тренінгу «Активні 

громадяни» на території Литовезької громади; 

 організація пітчінг проектів соціальної дії; 

 визначення переможців та реалізація проектів на 

умовах співфінансування із Британською радою в 

Україні. 

Період здійснення 2019 

Орієнтовна вартість проекту,  

тис. грн 

1 рік 2 рік 3 рік Разом 

200 - - 200 

Джерела фінансування Місцевий бюджет, Британська рада в Україні. 

Ключові потенційні учасники 

проекту 

Литовезька сільська рада, Британська рада в Україні, 

громадські організації, ініціативні групи Литовезької 

громади. 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект 

3.3.2. Підтримка молодіжних ініціатив шляхом 

співфінансування проектів 

Назва проекту 

Підтримка проектів, які здійснюються 

громадськими та молодіжними організаціями, 

ініціативними групами Литовезької ОТГ 

Цілі проекту 

 розвиток компетенцій у сфері проектного 

менеджменту серед представників громадських та 

молодіжних організацій та ініціативних груп 

Литовезької ОТГ; 

 активізація діяльності громадських та молодіжних 

організацій та ініціативних груп на вирішення 

нагальних проблем громади; 

  забезпечення консультативної та методологічної 

підтримки в процесі написання грантових заявок та 

реалізації успішних проектів; 

  участь у проектах громадських та молодіжних 

організацій на умовах співфінансування. 

Територія впливу проекту Литовезька об’єднана територіальна громада 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигоди 

4206 жителів, які проживають у 6 населених пунктів 

Литовезької ОТГ та на яких будуть спрямовані 

результати реалізованих проектів. 

Стислий опис проекту 

У громаді лише кілька громадських організацій активно 

працюють для покращення умов проживання у 

населених пунктах Литовезької громади. Здійснюють 

свою діяльність також ініціативні групи у населених 

пунктах громади, проте їхні реалізовані ідеї поодинокі 

та несистематичні. Молодіжні громадські об’єднання у 

Литовезькій громаді взагалі відсутні. Негативні явища 

пояснюються недостатністю рівня знань та компетенцій 
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серед громадського середовища. Реалізовуючи заходи та 

проекти на волонтерських засадах та за власні ресурси, 

громадські активісти швидко зневірюються, 

втомлюються, стикаючись з складнощами та 

супротивом, їм важко знаходити мотивацію для 

реалізації довготривалих ініціатив, які пов’язані з 

монотонною роботою. Щоб мінімізувати негативні 

фактори, потрібно підвищувати компетентності 

громадських лідерів, починаючи зі сфери комунікації, 

роботи в команді, завершуючи навичками проектного 

менеджменту. Подібні тренінгові заходи можуть 

реалізовуватися спільно із Британською Радою в Україні 

у рамках програми «Активні громадяни». Запрошені 

фасилітатори під час тренінгових занять дадуть 

підтримку місцевих громадських активістів щодо 

вибору актуальної соціальної ідеї, підготовки проектної 

заявки, успішної реалізації місцевої ініціативи. 

Очікувані результати 

 проведено 3-денне тренінгове навчання для 

представників громадськості Литовезької ОТГ; 

 збільшено кількість успішно реалізованих 

місцевих ініціатив у громаді; 

 збільшено кількість активних громадських 

організацій та ініціативних груп у громаді; 

 забезпечено співфінасування проектів 

громадських організацій та ініціативних груп за 

кошти бюджету Литовезької сільської ради та 

партнерських громадських організацій. 

Ключові заходи проекту 

 проведення 3-денного тренінгового навчання для 

представників громадськості Литовезької ОТГ; 

 надання консультацій з питань реєстрації 

громадської організації, пошуку грантових 

ресурсів, оформлення проектних заявок; 

 участь Литовезької сільської ради у проектах на 

умовах співфінансування. 

Період здійснення 2019-2021 

Орієнтовна вартість проекту,  

тис. грн 

1 рік 2 рік 3 рік Разом 

150 100 100 350 

Джерела фінансування Місцевий бюджет, кошти партнерських організацій 

Ключові потенційні учасники 

проекту 

Литовезька сільська рада, громадські організації та 

ініціативні групи Литовезької ОТГ; Британська рада в 

Україні 
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Технічні завдання на проекти місцевого розвитку Операційної цілі 3.4. 

Залучення молоді до здійснення місцевого самоврядування 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект 
3.4.1. Створення Молодіжної Ради громади 

Назва проекту 
Участь у проекті «Маю думку» – проекті створення 

ефективної моделі участі молоді на локальному рівні  

Цілі проекту 

 створити Молодіжну раду при Литовезькій 

сільській раді; 

 забезпечити участь представників Литовезької 

молодіжної ради у навчанні  із громадянських 

компетентностей, інструментарію розвитку 

громади та участі молоді, стратегування 

подальших дій молодіжних рад для сталості її 

роботи; 

 залучити молодь до процесу прийняття рішень у 

Литовезькій громаді. 

Територія впливу проекту Литовезька об’єднана територіальна громада 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигоди 

954 представники молоді Литовезької громади, які 

мають можливість долучитися до процесу створення 

Молодіжної ради та взяти безпосередню участь у 

розвитку молодіжної політики у громаді; 4206 жителів 

населених пунктів Литовезької ОТГ. 

Стислий опис проекту 

До реалізації проекту буде залучено виконавчі 

органи п’яти об’єднаних територіальних громад 

Волинської області: Зимнівській, Княгининівській, 

Смідинській, Литовезькій та Устилузькій ОТГ 

(структурні підрозділи, що мають дотичність до роботи 

із молоддю – працівники культури, освітяни). 

Громадські організації та прицерковні молодіжні 

організації, які діють в межах ОТГ, молоді люди, які 

виявлять бажання долучитися до роботи Молодіжної 

ради. Національними партнерами проекту виступають 

Міністерство молоді та спорту України, Асоціація ОТГ 

України, які водночас є бенефіціарами проекту та 

громадська організація «Інститут політико-

інформаційних досліджень». До участі у роботі 

Молодіжних рад будуть допущені усі молоді люди у віці 

14-35 років із пропорційним залученням жінок та 

чоловіків (50 – 50 %). 

Очікувані результати 

 створено Молодіжну раду при Литовезькій 

сільській раді; 

 забезпечено участь представників Литовезької 

молодіжної ради у навчанні  із громадянських 

компетентностей, інструментарію розвитку 

громади та участі молоді, стратегування 

подальших дій молодіжних рад для сталості її 
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роботи; 

 залучено молодь до процесу прийняття рішень у 

Литовезькій громаді. 

Ключові заходи проекту 

  обговорення з усіма зацікавленими сторонами 

питання створення молодіжної ради; 

 затвердження сесією Литовезької сільської ради 

рішення про створення молодіжної ради; 

 здійснення набору до складу Молодіжної ради 

при Литовезькій сільській раді; 

 проведення Установчих зборів Литовезької 

молодіжної ради; 

 участь представників молоді Литовезької 

громади у навчанні для представників 

молодіжних рад; 

 підтримка у плануванні та реалізації заходів, 

організованих Литовезькою молодіжною радою. 

Період здійснення 2019 

Орієнтовна вартість проекту,  

тис. грн 

1 рік 2 рік 3 рік Разом 

10 - - 10 

Джерела фінансування Місцевий бюджет 

Ключові потенційні учасники 

проекту 

Литовезька сільська рада, громадська організація 

«Молодіжна платформа», Молодіжна рада при 

Литовезькій сільській раді, молодіжні ради Волинської 

області. 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект 

3.4.2. Підвищення поінформованості та 

самоорганізації молоді громади 

Назва проекту 

Активізація жителів Литовезької громади шляхом 

самоорганізації молоді щодо реалізації екологічних 

ініціатив, зокрема проведення толок 

Цілі проекту 

 покращити екологічні умови проживання 

жителів населених пунктів Литовезької громади; 

 посилити індивідуальну відповідальність жителів 

громади, зокрема молоді, за подальший розвиток 

громади; 

 підвищити рівень громадської активності серед 

молоді, яка проживає на території Литовезької 

громади. 

Територія впливу проекту Литовезька об’єднана територіальна громада 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигоди 

4206 жителів населених пунктів Литовезької ОТГ, у 

тому числі 954 представники молоді Литовезької 

громади. 
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Стислий опис проекту 

Для покращення екологічного та санітарного стану 

Литовезької громади варто не лише покладатися на дії 

місцевої влади, зокрема комунального господарства. 

Жителі громади також повинні усвідомлювати спільну 

відповідальність за довкілля у населених пунктах. 

Населення громади, особливо молодь, повинна 

активно брати участь у заходах щодо створення 

безпечного та комфортного середовища для 

проживання: прибирання території населених пунктів, 

озеленення вулиць, ліквідація стихійних сміттєзвалищ 

тощо.  

Проведення всезагальних толок у громаді 

сприятиме не лише покращенню екологічних умов 

проживання жителів населених пунктів Литовезької 

громади, а й посилить індивідуальну відповідальність 

жителів громади, зокрема молоді, за подальший її 

розвиток. 

Очікувані результати 

 проведено заходи у сфері благоустрою у 

6 населених пунктах Литовезької громади; 

 залучено до організації та проведення толок 

жителів сіл, у тому числі молодь. 

Ключові заходи проекту 

 визначення дат проведення толок у населених 

пунктах громади; 

 інформування населення про заплановані толоки 

та мотивування їх взяти участь у заходах; 

 проведення толок; 

 підбиття підсумків; 

 інформування населення про проведені толоки. 

Період здійснення 2019-2021 

Орієнтовна вартість проекту,  

тис. грн 

1 рік 2 рік 3 рік Разом 

30 30 30 90 

Джерела фінансування 

Місцевий бюджет, державний бюджет; кошти 

українських та міжнародних екологічних програм; 

грантові кошти; кошти МТД. 

Ключові потенційні учасники 

проекту 

Литовезька сільська рада, КП «Комунальне 

господарство Литовезької сільської ради», Литовезька 

молодіжна рада, громадські організації, ініціативні 

групи; представники місцевого бізнесу; грантодавці. 
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Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект 

3.4.3. Залучення молоді до реалізації молодіжних 

проектів 

Назва проекту 
Проведення благодійної акції до Міжнародного дня 

захисту дітей 

Цілі проекту 

 згуртувати молодь громади навколо добрих 

справ, які вони можуть самі здійснювати, 

виховання у них базових соціальних цінностей: 

толерантності та солідарності; 

 виховання у молоді відчуття власної 

відповідальності за свої вчинки; 

 активізація Литовезької громади щодо 

підвищення рівня соціокультурних умов її 

проживання і функціонування. 

Територія впливу проекту Литовезька об’єднана територіальна громада 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигоди 

4206 жителів населених пунктів Литовезької ОТГ, у 

тому числі 954 представники молоді та понад 200 дітей 

віком до 14 років; діти-сироти, діти з багатодітних та 

малозабезпечених сімей. 

Стислий опис проекту 

Основною метою проведення благодійної акції до 

Міжнародного дня захисту дітей є залучення дітей та 

молоді до вирішення проблем представників соціально-

незахищених категорій населення через організацію та 

проведення соціально-значущої діяльності. 

Особливу увагу варто приділити дітям-сиротам, 

дітям з багатодітних та малозабезпечених сімей. 

Формування солодких подарунків, а також збір та 

підготовка іграшок або одягу буде здійснено 

представниками Литовезької молодіжної ради, 

ініціативними групами громади та місцевими 

волонтерами. Передбачається, що у співпраці із 

працівниками Центру надання соціальних послуг 

Литовезької сільської ради та гуманітарного відділу 

сільської ради представники Литовезької молодіжної 

ради привітають дітей зі святом та вручать святкові 

пакунки. 

Очікувані результати 

 проведено благодійну акцію до Міжнародного 

дня захисту дітей; 

 не менше 40 дітей отримали святкові пакунки; 

 до підготовки та реалізації благодійної акції 

залучено не менше 50 представників молоді та 

місцевих волонтерів; 

 продемонстровано ефективну співпрацю молоді 

та представників місцевої влади щодо реалізації 

завдання на локальному рівні. 
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Ключові заходи проекту 

 формування робочої групи з підготовки та 

проведення благодійної акції; 

 організація збору речей та солодощів для 

цільових груп запланованої благодійної акції; 

 формування святкових пакунків та складання 

списку отримувачів благодійної допомоги; 

 вручення святкових пакунків для дітей, які 

проживають на території Литовезької громади. 

Період здійснення 2019-2021 

Орієнтовна вартість проекту,  

тис. грн 

1 рік 2 рік 3 рік Разом 

10 10 10 30 

Джерела фінансування 
Місцевий бюджет, державний бюджет, грантові кошти; 

нефінансовий внесок жителів Литовезької громади. 

Ключові потенційні учасники 

проекту 

Литовезька сільська рада, Молодіжна рада при 

Литовезькій сільській раді, Центр надання соціальних 

послуг, гуманітарний відділ, представники місцевого 

бізнесу та фермери, ініціативні групи Литовезької 

громади. 

 

Технічні завдання на проекти місцевого розвитку Стратегічної цілі 4. 

Розвиток туризму 

Технічні завдання на проекти місцевого розвитку Операційної цілі 4.1. 

Розвиток інфраструктури зеленого, релігійного, рекреаційного туризму 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект 
4.1.1. Розробка туристичних шляхів 

Назва проекту 
Інвентаризація туристичних пам’яток Литовезької 

громади 

Цілі проекту 

 формування єдиного переліку усіх пам’яток 

Литовезької громади, які мають туристичний 

потенціал;.  

 формування бази пам’яток для прокладання 

тематичних туристичних маршрутів. 

Територія впливу проекту Литовезька об’єднана територіальна громада 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигоди 

4206 жителів населених пунктів Литовезької ОТГ; 

туристи та гості громади; представники місцевого 

бізнесу. 
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Стислий опис проекту 

На території Литовезької громади є чимало пам’яткок 

культури, архітектури, історії, які у різному вигляді 

збереглись до сьогодні. Усі ці об’єкти матеріальної 

спадщини можуть використовуватись для розвитку 

туризму у громаді. Але на даний момент відсутня 

систематична база з детальною інформацією про кожну 

пам’ятку, відповідно немає і єдиного реєстру 

туристичних об’єктів Литовезької громади. Реалізація 

проекту дозволить зібрати та уніфікувати усю доступну 

інформацію про туристичні пам’ятки, здійснити 

паспортизацію та інвентаризацію зазначених об’єктів. 

Сформована інформація дозволить розробляти численні 

тематичні маршрути громадою, дасть поштовх для 

розвитку сфери туризму в ОТГ. 

Очікувані результати 

 здійснено паспортизацію та інвентаризацію усіх 

туристичних об’єктів громади;  

 сформовано єдину базу туристичної інформації для 

розробки тематичних екскурсійних маршрутів;  

 сформовано умови для розвитку туризму в громаді. 

Ключові заходи проекту 

 формування переліку пам’яток культури, архітектури, 

історії у громаді;  

 дослідження зазначених об’єктів, пошук інформації в 

історичних джерелах;  

 розробка паспортів туристичних пам’яток. 

Період здійснення 2020-2021 

Орієнтовна вартість проекту,  

тис. грн 

1 рік 2 рік 3 рік Разом 

20 - - 20 

Джерела фінансування 
Місцевий бюджет, інші кошти, не заборонені 

законодавством України. 

Ключові потенційні учасники 

проекту 

Литовезька сільська рада, місцеві громадські організації, 

дослідницькі установі, музеї; представники місцевого 

бізнесу. 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект 

4.1.2. Створення та розвиток рекреаційних зон та зон 

відпочинку 

Назва проекту Облаштування зони відпочинку «Старе русло» 

Цілі проекту 

 облаштування зони відпочинку «Старе русло» на 

березі річки Західний Буг у селі Литовеж; 

  створити комфортне та безпечне місце для сімейного 

відпочинку. 

Територія впливу проекту Литовезька об’єднана територіальна громада 
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Орієнтовна кількість 

отримувачів вигоди 

4206 жителів населених пунктів Литовезької ОТГ; 

туристи та гості громади. 

Стислий опис проекту 

У селі Литовеж є земельна ділянка, яка придатна для 

облаштування зони відпочинку. Вона має вигідне 

географічне розташування – прилягає до траси Р-15 

Ковель-Жовква та розташована на березі річки Західний 

Буг. Адміністрація громади зацікавлена в інвесторі, 

який використовуватиме ділянку для створення зони 

відпочинку та розміщення готельно-ресторанного 

комплексу.  

Очікувані результати 

 створено зону відпочинку «Старе русло»; 

 розміщено 1 готельно-ресторанний комплекс; 

 створено нові робочі місця на території 

Литовезької громади; 

 створено сприятливі умови для сімейного 

відпочинку; 

 отримано додаткові надходження до місцевого 

бюджету. 

Ключові заходи проекту 

 здійснення опису земельної ділянки двома 

мовами: українською та англійською; 

 включення інформації про земельну ділянку до 

інвестиційного паспорту Литовезької громади; 

 розповсюдження інформації про земельну 

ділянку на спеціалізованих сторінках в мережі 

інтернет для здійснення пошуку потенційних 

інвесторів; 

 підготовка необхідної документації для 

оформлення оренди земельної ділянки; 

 облаштування зони відпочинку «Старе русло». 

Період здійснення 2019-2020 

Орієнтовна вартість проекту,  

тис. грн 

1 рік 2 рік 3 рік Разом 

100 100 100 300 

Джерела фінансування 
Кошти інвесторів, місцевий бюджет; інші кошти, не 

заборонені законодавством України. 

Ключові потенційні учасники 

проекту 

Литовезька сільська рада, потенційні інвестори, 

представники бізнесу, громадські організації. 
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Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект 

4.1.3. Проведення археологічних розкопок на 

території громади 

Назва проекту 

Реалізація Програми археологічних досліджень 

Литовежа археологічною експедицією Інституту 

археології НАН України 

Цілі проекту 

 ознайомлення із позитивним досвідом у вивченні 

стародавньої історії населених пунктів на 

теренах України; 

 дослідження історичної частини Литовежа та 

його околиць. 

Територія впливу проекту Литовезька об’єднана територіальна громада 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигоди 

4206 жителів, які проживають на території населених 

пунктів Литовезької об’єднаної територіальної громади. 

Стислий опис проекту 

Позитивний досвід у вивчені стародавньої історії 

населених пунктів на теренах України, шляхом 

проведення багаторічних стаціонарних археологічних 

досліджень, мають Чернігів, Коростень, Олевськ, 

Батурин. Наступним, сподіваємось, цьому проекті може 

бути й стародавній Литовеж. 

Слід відзначити, що зібрані під час археологічних 

досліджень матеріали не лише значно поповнять 

музейні фонди, а стануть основою для створення 

стаціонарної експозиції, пересувних виставок, а також 

гуртка з метою відновлення вивчення цікавого в 

історичному та багатого в археологічному планах краю. 

Під час розкопок можна обирати або залишати цікаві 

ділянки, які в перспективі будуть виставлені під 

відкритим небом для загального огляду. Такими можуть 

бути розрізи культурних нашарувань, рештки житла, 

господарських або виробничих об’єктів, культових 

споруд, ділянки підземель, поховання та інше.   

Очікувані результати 

 визначення напрямків досліджень (наприклад, 

пошуки давньоруського укріплення, яке мало 

передувати оборонним спорудам литовської 

доби, визначення планувальної структури 

середньовічного замку, культурні нашарування: 

місця поширення, склад і структура, датування, а 

також поховальні комплекси, підземелля тощо); 

 отримання відповідних дозволів на проведення 

археологічних досліджень; 

 складення карти виявлених на території 

культурних шарів, об’єктів і знахідок за даними 

спостережень (загальну та у розрізі часів по 

періодам); 

 оприлюднення матеріалів досліджень шляхом 

виступу по телебаченню, радіо, газетах, 

проведення круглих столів, наукових 
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конференцій, підготовка і видання матеріалів. 

Ключові заходи проекту 

 вивчення літератури, архівних та інших джерел з 

метою збору і систематизації відомостей про 

раніше проведені на території Литовежа 

археологічних досліджень, історії вивчення 

місцевих старожитностей, виявлені пам’ятки 

давнини і окремі знахідки; 

 проведення візуального обстеження історичної 

частини Литовежа з метою попереднього 

обрання місць для розвідувальних досліджень, 

складення карти; 

 проведення суцільного обстеження території 

історичної частини Литовежа; 

 обробка і систематизація матеріалів. 

Період здійснення 2019-2021 

Орієнтовна вартість проекту,  

тис. грн 

1 рік 2 рік 3 рік Разом 

100 100 100 300 

Джерела фінансування 
Місцевий та державний бюджети; інші кошти, не 

заборонені законодавством України. 

Ключові потенційні учасники 

проекту 

Литовезька сільська рада, Інститут археології НАН 

України, Східноєвропейський національний університет 

імені Лесі Українки. 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект 
4.1.4. Створення мережі еко-садиб у селах громади 

Назва проекту 
Вивчення міжнародного досвіду у сфері розвитку 

сільського зеленого туризму 

Цілі проекту 

 ознайомитися із поняттям «сільський зелений 

відпочинок»; 

 виокремити переваги агротуризму; 

 ознайомитися із досвідом ведення 

агротуристичних господарств у Польщі; 

 пошук ідей щодо створення еко-садиби на 

території Литовезької громади. 

Територія впливу проекту Литовезька об’єднана територіальна громада 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигоди 

4206 жителів населених пунктів Литовезької ОТГ, які 

потенційно можуть бути власниками новостворених 

еко-садиб або долучитися до їх створення та 
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функціонування. 

Стислий опис проекту 

Польща - дуже розвинена країна в плані агротуризму. 

Вона є одним із лідерів Центрально-Східної Європи у 

цій сфері. Агротуристичні садиби можуть 

запропонувати великий спектр розваг для відпочинку 

всією сім'єю. Польський агротуризм зараз дуже 

розвинений, і безліч різних господарств конкурують між 

собою. Тому для будь-якого власника сільського 

господарства дуже важливо запропонувати 

відпочивальникам найкращі та найдешевші умови 

проживання.  

Литовезька громада має чудові можливості для 

започаткування сільського зеленого туризму та 

створення еко-садиб. 

Очікувані результати 

 здійснення не менше 1 оглядового візиту до 

агротуристичних господарств Польщі; 

 започаткування сільського зеленого туризму у 

Литовезькій громаді; 

  затверджена Концепція створення еко-садиб на 

території Литовезької ОТГ. 

Ключові заходи проекту 

 створення робочої групи для здійснення 

оглядового візиту до Польщі; 

 організація та здійснення не менше 1 оглядового 

візиту до агротуристичних господарств Польщі; 

 розробка та затвердження Концепції створення 

еко-садиб на території Литовезької ОТГ; 

 створення еко-садиби на території Литовезької 

ОТГ. 

Період здійснення 2021-2023 

Орієнтовна вартість проекту,  

тис. грн 

1 рік 2 рік 3 рік Разом 

20 20 20 60 

Джерела фінансування 

Місцевий бюджет, кошти міжнародної технічної 

допомоги, інші джерела, не заборонені законодавством 

України. 

Ключові потенційні учасники 

проекту 

Литовезька сільська рада, спонсори, партнерські 

організації, представники місцевого бізнесу 
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Технічні завдання на проекти місцевого розвитку Операційної цілі 4.2. 

Популяризація туристичного потенціалу Литовезької громади 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект 
4.2.1. Популяризація туристичних можливостей 

Назва проекту 
 Маркування території Литовезької громади 

інформаційними табличками та вказівниками 

Цілі проекту 

 облаштування пам’яток Литовезької громади 

інформаційними табличками;  

 покращення навігації по території Литовезької 

громади;  

 розміщення інформації про туристичні маршрути 

громади на офіційному сайті Литовезької сільської ради 

у вкладці «Туризм». 

Територія впливу проекту Литовезька об’єднана територіальна громада 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигоди 
4206 жителів населених пунктів Литовезької ОТГ 

Стислий опис проекту 

Задля розвитку туризму у Литовезькій громаді 

необхідно не лише збирати інформацію про місцеві 

історичні пам’ятки, розвивати тематичні екскурсійні 

маршрути, але й облаштовувати чітку навігацію по 

території громади та встановлювати об’єкти, які 

привертають увагу туристів. Одним з найважливіших 

елементів маркування є інформаційні таблички на 

пам’ятках громади. Для того, щоб вони активно 

використовувались, на кожній таблиці буде надруковано 

QR-код, який веде на присвячену відповідному 

історичному об’єкту інформацію, що буде розміщена у 

вкладці «Туризм» офіційного сайту Литовезької 

сільської ради. Вказівники по території громади 

дозволять туристам самостійно планувати маршрути та 

дізнаватись усю необхідну інформацію, навіть не 

звертаючись до послуг екскурсоводів. Важливим 

елементом реалізацій проекту є уніфікованість усіх 

складових маркування - усі вказівники та таблички 

будуть виготовлені в одному стилі із зазначенням 

символіки Литовезької громади. 

Очікувані результати 

 здійснено маркування території Литовезької громади; 

 встановлено 10 інформаційних табличок з QR-кодами 

на історичних пам’ятках громади;  

 облаштовано 10 вказівників до туристично 

привабливих об’єктів;  

 збільшено кількість туристів, які відвідують 

Литовезьку громаду.  

Ключові заходи проекту 
 формування єдиного дизайну елементів маркування; 

 зібрання інформації для табличок;  
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 отримання дозволів від відповідних органів на 

встановлення туристичних вказівників (за потреби); 

 визначення локацій для встановлення табличок та 

вказівників; 

 встановлення конструкцій. 

Період здійснення 2019-2021 

Орієнтовна вартість проекту,  

тис. грн 

1 рік 2 рік 3 рік Разом 

10 10 10 30 

Джерела фінансування 
Місцевий бюджет, інші кошти, не заборонені 

законодавством України 

Ключові потенційні учасники 

проекту 
Литовезька сільська рада 

 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект 

4.2.2. Виготовлення промоційних матеріалів про 

громаду 

Назва проекту 
Розробка портфелю сувенірної продукції на основі 

символіки Литовезької громади 

Цілі проекту 

 формування корпоративного стилю Литовезької 

громади на основі затвердженої символіки; 

 створення різних видів сувенірної продукції для 

туристів та гостей громади;  

 визначення механізмів розповсюдження сувенірної 

продукції. 

Територія впливу проекту Литовезька об’єднана територіальна громада 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигоди 

Туристи та гості Литовезької громади; представники 

місцевого бізнесу та власники еко-садиб на території 

Литовезької громади. 

Стислий опис проекту 

Литовезька громада має можливості для розвитку 

різних видів туризму. Тут є кілька пам’яток для 

історичного туризму, храмів – для паломників, 

природних об’єктів – для зеленого туризму. Але при 

цьому всі вони є невпорядкованими та не розвиненими 

на належному рівні. Для формування позитивного 

образу громади варто виготовляти сувенірну продукцію, 

яка стане чудовим подарунком для туристів та гостей 

громади. 

Литовезька сільська рада вже затвердила офіційну 

символіку, яку доцільно розмістити на сувенірну 

продукцію. На основі затвердженої символіки необхідно 

розробити єдиний стиль оформлення, який буде 

вирізняти сувенірну продукцію.  

Декілька видів блокнотів, ручки, магніти, еко-

сумки, футболки, кепки – усе це можна презентувати як 

партнерам, так і гостям та туристам, які завітали до 
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громади. Ці речі люди використовуватимуть з користю, 

а розміщена символіка громади нагадуватиме про 

успішну співпрацю чи приємно проведений час.  

У майбутньому до створення та реалізації 

сувенірної продукції зможуть долучитися представники 

місцевого бізнесу та власники еко-садиб на території 

Литовезької громади. 

Очікувані результати 

 розроблено фірмовий стиль Литовезької громади;  

 зроблено дизайн різних видів сувенірної продукції;  

 підвищено кількість туристів, які відвідали історичні 

та культурні пам’ятки Литовезької громади; 

 виготовлено 100 сувенірних матеріалів; 

 задоволено попит туристів на сувенірну продукцію. 

Ключові заходи проекту 

 затвердження складу робочої групи з розробки 

фірмового стилю Литовезької громади;  

 визначення видів необхідної сувенірної продукції 

згідно потреб туристів та гостей Литовезької громади; 

 розробка та дизайн продукції за участі експертів 

туристичної галузі; 

 виготовлення та розповсюдження сувенірної продукції 

Литовезької громади. 

Період здійснення 2019-2021 

Орієнтовна вартість проекту,  

тис. грн 

1 рік 2 рік 3 рік Разом 

30 20 10 60 

Джерела фінансування 
Місцевий бюджет, грантові кошти, кошти партнерських 

організацій. 

Ключові потенційні учасники 

проекту 

Литовезька сільська рада, громадські організації, 

представники місцевого бізнесу та власники еко-садиб 

на території Литовезької громади. 
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ДОДАТКИ 

Додаток 1 

СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ  

ЛИТОВЕЗЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ  

НА ПЕРІОД ДО 2024 РОКУ 

Стратегічні цілі Операційні цілі Технічні завдання 

1. Підвищення 

економічної 

спроможності громади 

1.1. Покращення 

можливостей для 

розвитку бізнесу 

1.1.1. Популяризація 

інвестиційних 

можливостей громади 

1.1.2. Покращення 

інфраструктури 

підтримки місцевого 

бізнесу 

1.2. Створення 

сприятливих умов для 

залучення інвестицій 

1.2.1. Розробка 

інвестиційного паспорту 

громади 

1.2.2. Підготовка 

об’єктів для потенційних 

інвесторів 

1.2.3. Підготовка 

земельних ділянок для 

ведення бізнесу 

2. Покращення 

інфраструктури та 

надання якісних послуг 

2.1. Підвищення якості 

життя у сільській 

місцевості 

2.1.1. Підтримка 

розвитку 

сільськогосподарської 

кооперації 

2.1.2. Покращення 

транспортної 

доступності сіл громади 

2.1.3. Підвищення якості 

послуг мережі освітніх 

закладів 

2.1.4. Підвищення якості 

послуг з охорони 

здоров’я та цивільного 

захисту 
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2.2. Розвиток 

комунального 

господарства громади 

2.2.1. Покращення 

управління твердими 

побутовими відходами 

2.2.2. Розширення 

спектру послуг 

комунального 

господарства 

3. Розвиток молодіжної 

політики 

3.1. Запровадження 

неформальної освіти у 

громаді 

3.1.1. Проведення 

тренінгів, воркшопів, 

семінарів з метою 

розвитку сучасних 

компетенцій у молоді 

3.1.2. Реалізація 

профорієнтаційних 

заходів 

3.2. Покращення сфери 

дозвілля для молоді 

3.2.1. Облаштування 

молодіжних центрів на 

базі закладів культури 

3.2.2. Розвиток спорту та 

пропаганда здорового 

способу життя 

3.2.3. Облаштування 

молодіжної 

інфраструктури в 

громаді 

3.3. Реалізація 

молодіжних ініціатив у 

різних сферах 

життєдіяльності громади 

3.3.1. Підтримка 

розвитку молодіжних 

організацій на території 

громади 

3.3.2. Підтримка 

молодіжних ініціатив 

шляхом 

співфінансування 

проектів 

3.4. Залучення молоді до 

здійснення місцевого 

самоврядування 

3.4.1. Створення 

Молодіжної Ради 

громади 

3.4.2. Підвищення 

поінформованості та 
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самоорганізації молоді 

громади 

3.4.3. Залучення молоді 

до реалізації молодіжних 

проектів 

4. Розвиток туризму 

4.1. Розвиток 

інфраструктури 

зеленого, релігійного, 

рекреаційного туризму 

4.1.1. Розробка 

туристичних шляхів 

4.1.2. Створення та 

розвиток рекреаційних 

зон та зон відпочинку 

4.1.3. Проведення 

археологічних розкопок 

на території громади 

4.1.4. Створення мережі 

еко-садиб у селах 

громади 

4.2. Популяризація 

туристичного потенціалу 

Литовезької громади 

4.2.1. Популяризація 

туристичних 

можливостей 

4.2.2. Виготовлення 

промоційних матеріалів 

про громаду 
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Додаток 2 

Результати опитування молоді Литовезької ОТГ 
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Додаток 3 

Результати опитування жителів Литовезької ОТГ 
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