
ШУМСЬКА ОБ’ЄДНАНА  

ТЕРИТОРІАЛЬНА 

ГРОМАДА 

ПЕРШІ КРОКИ ПЕРШІ ЗДОБУТКИ 



ШУМСЬК: ГРОМАДА 

 Вчора – Шумськ мале місто: 

Засновано у XII ст. на торгівельному шляху з Центральної Європи на Київ.  

Населення: 5400 чол.;  Бюджет: 4,3 млн. грн.    

 

 Сьогодні – Шумська об'єднана територіальна 

громада: 
Населення: 21297 (+292%), площа: 499,5 (+988%) 

Власні доходи бюджету: 23.7 млн.грн (+ 551%)   

Об'єднано: 19 сіль. рад - 65 сіл  (у місцевих виборах взяло участь 78% населення) 

Обрано: 1 голову (замість 19), 1 секретаря (замість 19), 26 депутатів (замість 30) 

Кількість муніципальних закладів збережено 100%,  

Освіта – 30 од. 

Культура – 50 од.  

Медицина – 36 од. 

 

 При формуванні перспективних планів об'єднання було використано 
допомогу Тернопільського регіонального офісу реформ, до фінансування 
якого у 2015,2016 році було залучено Раду Європи. 



ШУМСЬК: ФІНАНСИ 

 Власний бюджет 2016 р. 
 23,7 млн.грн (+551%)  (26% від загального обсягу доходів, який складає 91,3 
млн.грн ) 

 У 2017 році без субвенції на ОТГ затверджено бюджет  102 млн.грн (+ % до 2016 р.) 

 

 Підтримка з державного бюджету 
 Медична субвенція 12,7 млн. грн. (не було у 2015 році) (13,9%  від загального обсягу 

доходів) 

 Освітня субвенція 34,2 млн. грн. (не було у 2015 році) (37,4%  від загального обсягу 

доходів) 

 

 Державна субвенція на інфраструктурний  і 

регіональний розвиток 
15,6 млн. грн (не було у 2008-2015 роках) (17% від загального обсягу доходів) 

 

При отриманні Державної субвенції на інфраструктурний розвиток значну 

допомогу було отримано від експертів Ради Європи, що діють у співпраці з 

Мінрегіоном.  

 

 



ШУМСЬК: КРАЩІ ПРАКТИКИ 

 Надання муніципальних послуг: 
Школи – виконано капітальний ремонт в 4 школах; 

Дороги – проведено капітальний ремонт 2,3 км; поточний ремонт 28 км. 

ЦНАП – відкрито спільно з ЄС/ПРООН   

  

 Обмін досвідом  
Здійснено обмін досвідом з представниками органів місцевого самоврядування з 

Вінницької, Волинської, Рівненської та Тернопільської областей. 

Стратегія розвитку Шумської громади розроблялася з участю міжнародного польсько-

канадського проекту, та Асоціації польських міст. 

Голова громади є учасником Академії лідерства Ради Європи, яка проводиться за 

підтримки Мінрегіону України та Програми Ради Європи «Децентралізація і 

територіальна консолідація в Україні»  

 

 Робота з громадою 
За 2016 рік проведено робочі зустрічі з жителями 31 населеного пункту, в яких 

прийняли участь до 5450 жителів. 

Пропозиції представників громади максимально враховано при формуванні програми 

соціально-економічного розвитку на 2017 рік. 

 



ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГРОМАДИ 


Кількість громад, що об’єдналися  — 

19 (36 населених пунктів); 


Площа  громади — 499,5 км2; 


Чисельність населення громади — 

21 297 осіб; 


Площа лісів — 17111,48 га. 


Площа с/г угідь — 29168,65 га. 


Протяжність доріг — 446,8 км. 


з них державних — 120,9 км. 

 

 

 



ЯК ЦЕ БУЛО? ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ГРОМАДИ 

 КВІТЕНЬ-ТРАВЕНЬ 2015 РОКУ.   

Децентралізаційні процеси набирають обертів, і Шумщина активно до них 

долучається. Період нелегкий, адже для людей це нове, і працівники Шумської міської 

ради беруть на себе складну ношу – донести до населення інформацію про майбутні 

об`єднані громади. Перше засідання відбулося 30 травня 2015 р. Відбуваються збори 

громадян і сесії рад у селах майбутньої громади.  

 
 ЧЕРВЕНЬ-ЛИСТОПАД 2015 РОКУ.   

У результаті 24 липня 2015 р. прийнято рішення про створення Шумської об`єднананої 

територіальної громади з центром у м.Шумськ. Далі на усіх чекає складний процес 

реорганізації.  

До Шумської міської ради доєдналися 18 колишніх сільських рад, а це - 35 населених 

пунктів. 25 жовтня 2015р. відбуваються місцеві вибори, і міського голову тепер обирають 

не лише шумчани, а уся громада. Вибрано 26 депутатів, голову і секретаря ради. 

 

 



ЯК ЦЕ БУЛО? ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ГРОМАДИ 

 ГРУДЕНЬ 2015 РОКУ.   

За кошти ДФРР завершені роботи по очисних спорудах, 

які не функціонували з 2001 року. 

Відбувається формування апарату ради і затвердження 

бюджету який тепер складає разом з субвенціями 

91,286 млн.грн. 

 
 СІЧЕНЬ-ЛЮТИЙ 2016 РОКУ.   

На початку 2016 року Шумська ОТГ завершує об`єднавчі та реорганізаційні процеси і 

починає планувати роботу по населених пунктах громади. Головними стають питання 

благоустрою, ремонту доріг, встановлення дитячих та спортивних майданчиків, ремонт 

та реконструкція вуличного освітлення, ремонт водопостачання та багато іншого. 

Акцент роблять саме на села громади. 

 

 



ПЕРЕЙМАЮТЬ ДОСВІД 

Делегація з Вінницької області відвідує Шумськ з 

метою вивчити те, як проходив об`єднавчий 

процес. Міський голова Володимир Плетюк 

розповідає про організацію зустрічей з 

потенційними жителями громади, вирішення 

питань видачі довідок, вчинення нотаріальних 

дій, а головне – можливості наповнення 

бюджету громади завдяки децентралізації 

Друга делегація прибула у Шумськ за досвідом. 

Представники органів місцевого самоврядування 

з Уманського району приїхали, щоб на власні очі 

переконатися, як живе об`єднана громада, чи 

варто боятися децентралізації, і як правильно 

пройти увесь процес створення ОТГ. 



 Зокрема, здано в експлуатацію реконструйовану котельню Суразького НВК, 

де добудовано частину приміщення, встановлено твердопаливний котел і 

благоустроєно територію навколо – усього робіт виконано на суму майже 

998326 грн. 

 У Тилявському НВК замінено 120 вікон на енергозберігаючі та двері – на 

такі використано 1,1 млн. грн. 

 Реконструйовано покрівлі навчальних закладів в Обичі, Кордишеві та 

Шумській ЗОШ І-ІІІ ст. №1, яка, крім того, за рішенням сесії міської ради, 

стає опорною, включаючи у себе три філії – Рохманівську ЗОШ І-ІІ ст., 

Залузьку ЗОШ І ст. та Онишковецький НВК. Це дає можливість залучити 

додаткові кошти, на зміцнення матеріально-технічної бази опорної школи 

держава передбачила 334 тис. грн вже у цьому році. 

РЕАЛЬНІ ДІЇ 

ШКОЛИ 

У результаті державна субвенція на Шумську громаду складає 15,7 млн. 

гривень. Це дає можливість приступити до виконання серйозного обсягу робіт, 

більшість об`єктів уже на завершенні.  



 Розпочато капітальний ремонт вул.Енергетична у 
Шумську, після неї має проводитися реконструкція 
вул.Лесі Українки. Державна субвенція на ці цілі у 
сумі біля 11 млн.грн.  

РЕАЛЬНІ ДІЇ 

ДОРОГИ 

 У громаді активно взялися ремонтувати дороги у селах. 
Саме сільські шляхи стали пріоритетом, адже під`їзні 
знаходяться на балансі служби автомобільних доріг в 
Тернопільській області, а Шумська міська рада уже 
звернулася до центральної влади з проханням вивчити 
питання передачі цих доріг на баланс громади. Загальна 
сума на ремонт сільських доріг у 6 разів більша ніж у 
бюджеті 2015 року. 



РЕАЛЬНІ ДІЇ 

ЦНАП 
Шумська громада активно бере участь у 

грантових конкурсах. І вже на початку року 

отримує можливість за фінансової підтримки 

європейських донорів розпочати 

реконструкцію приміщення колишнього 

кінотеатру «Мир» у Шумську під сучасний 

центр надання адміністративних послуг. У 

стислі терміни виконано значний обсяг робіт і 

центр зафункціонував. Донорські кошти 

склали  670 тис. грн, з міського бюджету 

виділили 1,1 млн. грн, роботи по реконструкції 

приміщення планують і далі, адже у 

перспективі тут має постати сучасний Будинок 

громади. 

 

ДО 

ПІСЛЯ 



РЕАЛЬНІ ДІЇ 

 Розроблено Генеральний план, Стратегія розвитку громади; 

 За власні кошти міського бюджету  зроблені дороги по селах громади, 

проведено освітлення в 9 населених пунктах громади, зроблено дахи в 

трьох школах, котельня в Суразькій школі; 

 Отримано 3,5 млн.грн на опорну школу. Ці кошти підуть на закупівлю 

класів і виготовлення проектів розвитку енергоефективності шкіл, а сама 

реалізація проектів  відбуватиметься за грантові кошти; 

 Куплено шкільний автобус; 

 Забезпечено розвиток комунальної галузі міста – закупівля шести одиниць 

техніки за рік; 

ЗА 2016 РІК 



ПОРІВНЯННЯ 

СУРАЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

2015 

[ИМЯ КАТЕГОРИИ] 
88% 

[ИМЯ КАТЕГОРИИ] 
12% 

Бюджет 203500 грн 



ПОРІВНЯННЯ 

СУРАЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Дороги 300000 грн 
20% 

Освітлення, 
водопостачання 

10000 грн 
2% 

Благоустрій 9106 грн 
2% 

Школа 
(реконструкція 

котельні) 1000000 грн 
70% 

Соціальна допомога і 
спорт 40000 грн 

4% 

Адіністративні 
видатики 

2% 

Бюджет 1353164 грн 

2016 



 Податок на доходи 
фізичних осіб 

12367,9; 53,8% 

Єдиний податок 
4136,5 18,0% 

Інші доходи 
551,9; 2,4% 

Податок на майно 
2223,1; 9,7% 

Рентна плата за 
спеціальне 

використання 
лісових ресурсів 

89,0; 0,4% 

Акцизний податок; 
3407,0;14,8% 

Оренда 
комунального майна;              

74,0; 0,3% 

Плата за надання 
адмінпослуг;   126,6 

0,6% 

Структура бюджету Шумської ОТГ по доходах за 2016 
рік (тис. грн) 

СТРУКТУРА БЮДЖЕТУ 2016 РОКУ  



СТРУКТУРА БЮДЖЕТУ 2016 РОКУ  

органи місцевого 
самоврядування; 

5507,7; 7% 

транспорт, дорожнє 
господарство; 

3578,1; 5% 

фізична культура і 
спорт; 562; 1% 

соціальний захист; 
2858; 4% 

житлово-комунальне 
господарство; 

1370,3; 2% 

культура  і 
мистецтво; 4170; 6% 

інші; 341,4; 0% 

освіта; 42709,7; 57% 

охорона 
здоров'я; 
13470,7; 

18% 

Структура бюджету по видатках Шумської ОТГ за 2016 рік 

(тис. грн) 



Видатки Шумської територіальної громади на розвиток інфраструктури 

соціальної сфери  

за 9 місяців 2016 року 

№ Назва видатку Сума тис. грн. 

1 Ремонт автодоріг, вулиць 2 521 520 грн. 

2 Вуличне освітлення (капітальне) 219 816 грн. 

3 Вуличне освітлення (заміна ламп, ремонт) 28 000 грн. 

4 
Водопровідно-каналізаційне господарство (заміна насосів, 

лічильників) 
45 810 грн. 

5 Ремонт артезіанських свердловин, башт Рожновського 21 000 грн. 

6 Благоустрій 172 000 грн. 

7 Допомога учасникам АТО 119 500 грн. 

8 Соціальна допомога жителям громади 98 000 грн. 

9 Субвенція з державного бюджету на інфраструктурні проекти 15 720 847 грн. 

Разом 18 966 493 грн. 

Власні надходження бюджетів міської та сільських рад за 2015 рік 7 939 200 грн. 

ВИДАТКИ НА РОЗВИТОК 



РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ ТА 

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ МІСТА 

Завдяки польсько-канадському проекту підтримки 

демократії Шумська громада отримує можливість 

стати його учасником – створену робочу групу, яка 

працює над створенням Стратегії розвитку на 

найближчі роки. У цьому допомагають керівник 

проекту, Алісія Стахов`як з республіки Польща та 

консультант Ігор Гірчак – координатор Тернопільського 

регіонального відділення Асоціації міст України. 

Кожен робочий день міського голови насичений 

нарадами та зустрічами, на яких планують конкретні 

роботи та аналізують хід їх виконання, адже контроль 

– половина успішного завершення будь-якої справи. 

Як і ця – розробка Генерального плану, від якого 

великою мірою залежить ефективне функціонування 

громади. 



ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

Детальний аналіз, підбиття підсумків роботи і плани на майбутнє стануть локомотивом для руху у 
напрямку розвитку та реалізації важливих проектів. Для цього вже є хороші задуми: реконструкції парку 
відпочинку «Соснина», ремонти доріг, облаштування зелених зон, конкретна робота над втіленням завдань 
Стратегії розвитку, яка невдовзі має стати важливим документом, пошук нових грантових програм, проекти 
за рахунок державних субвенцій, що стане запорукою успішного функціонування громади, підвищення 
добробуту населення. 

 

 

ОБ'ЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА ВІДКРИТА ДЛЯ СПІВПРАЦІ  ТА 
ВПРОВАДЖЕННЯ КРАЩИХ НАЦІОНАЛЬНИХ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПРАКТИК ТА 
СТАНДАРТІВ.   

 


