
Красилівська міська територіальна громада

Міський голова Ніла ОСТРОВСЬКА Заступник міського голови Валерій ЛОСЬ



Вплив на місцеву економіку повномасштабної агресії

росії після 24.02.2022 року:
З початку повномасштабної військової агресії в громаду прибуло 3500 осіб. Наразі в громаді перебуває 2600

тимчасово-переміщених осіб.

За березень-жовтень 2022 року у порівнянні з аналогічними періодом 2021 року доходи до місцевого бюджету

скоротилися на 15%.

Підприємства галузі машинобудування зазнали значних втрат від різкого подорожчання металу - ціна зросла

більше, як у 2 рази до 50-70 грн/кг) і продовжує рости. Істотно зросли ціни і на комплектуючі і на

перевезення.

Також в умовах війни аграрії нашої громади зіткнулися з такими проблемами як: подорожчання палива,

добрив, блокування логістики, перебої з постачання сільськогосподарської техніки та обладнання. Ще однією

з істотних проблем, з якою зіткнулись аграрії - це зупинка експорту. Майже 60% урожаю зернових місцевих

аграріїв відвантажувалось на експорт, який з лютого 2022 року заблокований через блокаду морських портів.

Виникла велика проблема з тим, що старий врожай ще не реалізували, а новий немає де зберігати. Тому

виникає гостра необхідність у встановленні нових ангарів для зберігання зернових культур.

Всі без винятку підприємства громади несуть збитки через зруйновану транспортну інфраструктуру та втрату

логістичних шляхів, а також суттєвий негативний вплив має різке зростання вартості енергоносіїв.



Закупівля міні екскаватора для проведення робіт з 

ремонту водопостачання та водовідведення

Завдяки реалізації проєкту ми змогли спільно з 

компанією «SKL International» закупити міні 

екскаватор вартістю понад 10 тисяч євро, який вже 

застосовувався для допомоги у прокладанні 

водогонів у нашій громаді та надання послуг нашим 

жителям. 

Ми змогли суттєво підсилити комунальне 

підприємство, оскільки отримали можливість 

заробляти кошти та надавати послуги в період 

міжсезоння, коли не надаються послуги з 

теплопостачання, відповідно посилюється і 

спроможність громади.

На сьогодні на базі КП ПТМ вже працюють 3 особи 

(2 з яких – муляри-штукатури) із числа ВПО, які 

задіяні на ремонті приміщень тепломережі. Також в 

числі ВПО ми змогли знайти людину, яка в цей 

нелегкий час очолила наше комунальне 

підприємство.



Створення індустріального парку на території 

Красилівського машинобудівного заводу

Очікувані результати від реалізації проєкту:

 1. Розвиток інфраструктури м. Красилів.

 2. Підтримка існуючих підприємств.

 3. Залучення нових підприємств.

 4. Розвиток людського капіталу.

 5. Створення нових робочих місць для мешканців 

Красилівської громади та прилеглих населених 

пунктів на підприємствах з сучасним технологічним 

циклом та гідним рівнем оплати праці.

 6. Підвищення інвестиційної привабливості міста 

Красилів для інвесторів, у тому числі іноземних.

Необхідна сума фінансування- 60 000,0 тис.грн.



Встановлення сміттєсортувальної лінії в 

Красилівській міській територіальній громаді

Очікувані результати від реалізації 

проєкту:

1. Запровадження сортування сміття на 

Красилівському полігоні.

2. Запобігання екологічної кризи.

3. Підвищення безпеки життедіяльності

мешканців громади.

4. Розвантаження Красилівського

полігону ТВП.

Необхідна сума 

фінансування- 15 000,0 тис.грн.



Молодіжний хаб «Простір молоді»

Очікувані результати від реалізації проєкту:

 1. Залучення близько 11 тис.  молодих людей до громадської та 
соціальної активності ( до 150 осіб на місяць).

 2. Включення молоді в т.ч. дітей з особливими потребами до 
спільної громадянської діяльності, об’єднання юних людей із 
різним життєвим та професійним досвідом.

 3. Сприятливе середовище для системної роботи з мешканцями, 
їх згуртування та залучення до змінотворчих процесів у громаді 
(при реалізації бюджету участі у 2020 році від молоді було 
подано 10 проєктів), незалежно від статі, віросповідання, 
соціального стану, рівня доходу, фізичних можливостей.

 4. Активізація молодіжного руху у громаді, 
популяризація здорового способу життя, ствердження 
моральних принципів та закладення для себе важливих життєвих 
пріоритетів.
5. Простір для спільної праці активних молодіжних спільнот 
громади (активістів культури, ай-ті, велоруху, молодіжних ГО та 
інших) .

Необхідна сума фінансування- 3 000,0 тис.грн.



Створення творчого простору - швейного коворкінгу - на базі Будинку

творчості дітей та юнацтва Красилівської міської ради для здобувачів освіти

громади, молоді, дорослих і внутрішньо переміщених осіб

Очікувані результати від реалізації 

проєкту:

1. Покращена якість знань в школах 

технологічної освіти, з акцентом на розвиток 

бізнес-компетенцій.

2. Сприяння розкриттю підприємницького 

потенціалу шкільної молоді, підвищення 

активності в бізнес сегменті ОТГ.

3. Залучення молоді до змін в ОТГ.

4. Виявлення нових лідерів.

5. Розвиток активної громадської позиції  

громади.

6. .Навчання та працевлаштування ВПО.

Необхідна сума фінансування- 440 тис.грн.



Створення навчально-практичного шелтера "Вдома" 

на базі Красилівського професійного ліцею
Очікувані результати від реалізації проєкту:

 500 осіб, у т.ч. ВПО, щомісяця матимуть

можливість скористатися якісними послугами

соціально - побутового призначення .

 2. Підготовлено 30 робітників за професією

“Майстер готельного обслуговування” в 

перший рік реалізації проєкту. На наступні

роки ця цифра буде іншою, так як буде 

затверджено регіональне замовлення і 

здійснення первинної професійної підготовки.

 3. Робота центру дасть можливість поширити

досвід розвитку серед громад не лише

Хмельниччини , а всієї України.

Необхідна сума фінансування- 44 000,0 тис.грн.



Майстерня «Без обмежень» (відкриття Майстерні одягу та 

взуття для осіб з обмеженими можливостями в м. Красилів)

Очікувані результати від реалізації проєкту:

 1.Підвищення якості надання побутових послуг із 

сучасним обладнанням.

 2. Створення умов для працевлаштування людей з 

обмеженими можливостями.

 3. Створення можливостей для осіб з інвалідністю 

підвищення соціального статусу, поліпшення 

добробуту.

 4.Розв’язання соціальних проблем для осіб з 

обмеженими можливостями, які 

працевлаштуються, так і в цілому для громади.

Необхідна сума фінансування- 220 тис.грн.


