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Шановні жителі Володимир-Волинської громади!    Упродовж 2021 року нашим основним завданням було забезпечення 
належних умов для комфортного проживання мешканців громади. Я прагнув 
організувати роботу таким чином, щоб виконавчі органи ради якомога 
ефективніше виконували свої повноваження та обов’язки, діяли послідовно, з 
урахуванням інтересів територіальної громади. Звичайно, є над чим працювати 
та поряд із тим, є і чимало досягнень. При розгляді найгостріших проблем нам, 
як правило, вдавалося знаходити правильні рішення, іноді вони були й не надто 
популярними, проте необхідними для першочергового розв’язання тих питань, 
що впливали на стан соціально-економічного розвитку нашої громади.  
   У 2020 році відбулось об’єднання міста та сіл Зарічанської ОТГ у Володимир-
Волинську міську територіальну громаду, а уже у грудні розпочали свою 
роботу новий депутатський корпус міської ради та виконавчий комітет. 
Виконавчі органи міської ради теж зазнали перезавантаження. 
   Варто відзначити, що депутатський корпус міської ради досить активний та 
небайдужий до проблем наших жителів. Вони є ініціаторами численних 
пропозицій, що втілюються у життя в нашій громаді, а також низки проектів 
рішень та звернень, як до структурних підрозділів виконкому, так і до 
Президента, Верховної Ради та Кабінету Міністрів України. 
   Із початку каденції відбулось 12 сесій. Розглянуто 862 питання. Прийнято 
 826 рішень. Сформовано та працює сім постійних депутатських комісій і сім 
депутатських фракцій. Також створено депутатську групу «Рівні можливості». 
   Усі пленарні засідання ради проводилися відкрито, за участі працівників 
виконавчих органів ради, представників ЗМІ та громадськості й транслювались 
в онлайн режимі на офіційній сторінці міської ради у мережі «Фейсбук». У ході 
її роботи розроблено та затверджено низку програм, спрямованих на 
покращення економічного, соціального, медичного, освітнього, культурного 
розвитку громади та її інфраструктури. 
   Активно працює і виконавчий комітет міської ради, який сформовано у складі 
11 членів. Проведено 25 засідань, у ході яких прийнято 508 рішень. 
   А однією з найвагоміших подій минулого року стало повернення нашому 
місту історичної назви Володимир.  

 
Бюджет громади     Найважливішою складовою життєдіяльності всієї громади є місцевий бюджет. 

За 2021 рік до бюджету Володимир-Волинської міської територіальної громади 
надійшло 451,6 млн грн. У тому числі до загального фонду – 396,7 млн грн,  з 
яких 297,7 -  це надходження за власною доходною базою.  
   Власні доходи у порівнянні з таким же періодом минулого року зросли на 
понад 36 млн грн або на 13,9 %.У 2021 році відзначено ріст їх питомої ваги у 
надходженнях загального фонду, що свідчить про підвищення фінансової 
самостійності бюджету громади. Якщо у 2020 році частка власних доходів 
становила 72,1 %, то у 2021 році – вже 75 %. 
   До спеціального фонду надійшло майже 55 млн грн. Надходження за власною 
доходною базою спеціального фонду бюджету забезпечено у сумі 19,5 млн грн. 
або 105,1 % до уточненого плану на рік, зокрема, доходів, що формують  
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бюджет розвитку отримано 14,5 млн грн, що перевищує планові призначення на 
1 млн грн, або на 7,3 %. Також до спеціального фонду надійшло 30 млн грн 
субвенцій  
   Крім того, до спеціального фонду бюджету надійшло понад 5 млн грн  
грантових коштів на реалізацію 3 міжнародних проєктів. Ще 2,5 млн грн 
надійшло від 5-відсоткового акцизного податку з роздрібного продажу 
тютюнових виробів, який спільними зусиллями з іншими громадами та АМУ 
збережено у місцевих бюджетах. 
   Видатки бюджету міської територіальної громади за 2021 рік становлять 449 
млн. грн, в тому числі за рахунок загального фонду – майже 343 млн.грн, 
спеціального фонду і понад 106 млн. грн. Із загальної суми видатків 64% 
становлять захищені статті, а саме: видатки на оплату праці, енергоносіїв, 
продуктів харчування тощо. На їх фінансування спрямовано майже 286 млн. 
грн. 
   Аналіз виконання бюджету в розрізі галузей бюджетної сфери свідчить, що 
основна частина бюджетного фінансування була спрямована на освіту, 
житлово-комунальне господарство і ремонт доріг. Так, видатки на освіту  у 
2021 році становили майже 206 млн грн, або 46% від загальних витрат, на 
житлово-комунальне господарство і ремонт доріг – майже 91 млн грн, або 20%. 
   З бюджету розвитку (спеціальний фонд) за 2021 рік  проведено капітальні 
видатки в загальній сумі в понад 71 млн грн. 

 
Громадський бюджет (бюджет участі)  

   Уже п'ятий рік у м. Володимирі, а з минулого року і в громаді, реалізовується 
громадський проєкт або бюджет участі. За результатами голосування жителів 
громади, до етапу реалізації у 2021 році пройшли 9 проєктів бюджету участі,  з 
яких 6 реалізовано, їх ви можете побачити на слайді. 
   Проєкт бюджету участі “Створення символічної архітектурно-природної 
композиції біля пологового будинку” знаходиться на фінальній стадії реалізації. 
Скульптура долонь, що передбачена проєктом, вже встановлена, а висадження 
вічнозеленого дерева ніваки з гірської сосни через зниження температурних 
показників відкладається до настання більш сприятливих погодних умов. 
На жаль, проєкти “Центральна зупинка майбутнього” та “Велотрек 
ЕКСТРІМ” не будуть реалізовані в рамках бюджету участі через збільшення 
реальної вартості реалізації проєкту, відносно поданого на конкурсі кошторису. 
Проте, жителі громади все-таки зможуть отримати нову сучасну автобусну 
зупинку по вул. Ковельській, 42, яка буде встановлена за кошти місцевого 
бюджету у 2022 році. 
   Щодо реалізації ідеї “Велотрек ЕКСТРІМ” є теж гарні новини: у 
запланованому капітальному ремонті дитячого майданчика в парку 
“Слов’янський” передбачено облаштування мультифункціонального 
майданчика, одним з елементів якого стане велотрек або памп-трек.  
    У 2021 році  за результатами голосування жителі громади обрали ще 6 
проєктів, які будуть реалізовані в 2022 році. В бюджеті громади на ці потреби 
передбачено 2,1 млн грн.  
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Економіка громади, підтримка малого та середнього бізнесу 
   Бюджетоутворюючими підприємствами та установами є військові частини, 
промислові підприємста, малий та середній бізнес. Економічний потенціал 
нашої громади формують 200 юридичних осіб-підприємств та 1825 фізичних – 
осіб-підприємців. Цими підприємствами за 2021р. сплачено понад 28 млн грн 
податків до бюджетів всіх рівнів (це на 6 млн грн більше аналогічного періоду 
минулого року).     
   Найбільш потужними та економічно-активними за результатами  2021 року  
були ДП ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика», "Володимир-
Волинське ЛМГ", ТзОВ «Гербор-Холдінг», ПП "БТР-С", ПП «Скло-Центр», 
ТзОВ "Хлібозавод", ТзОВ «Венгер».  
   Як і в попередні роки, так і у 2021 році, виконавчі органи міської ради, у 
межах своєї компетенції, працювали над підтримкою та сприянням розвитку 
малого та середнього бізнесу. Підтвердженням цьому є прийняття найнижчих 
серед міст області ставок єдиного податку та податку на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки. 
   Вперше минулоріч для суб’єктів господарювання було проведено конкурс 
"Кращий бізнес-проєкт", перемогу в якому отримав бізнес-проект "Відкриття 
Клубу робототехніки "Рободім", на розвиток якого виділено 30 тис. грн. 
   Разом із тим, Фондом підтримки підприємництва «Бізнес-центр», спільно з 
управліннями та відділами виконавчого комітету міської ради, підприємцям 
впродовж року надавалися  роз’яснення щодо низки питань, які стосуються 
підприємницької діяльності. 
   З метою популяризації місцевих товаровиробників проведено 4 ярмарки, з 
них 3 тематичні, п'ятий гастрономічний фестиваль «Смаковиця по-
володимирськи», акції "Купуємо володимир-волинське" та "Підтримай 
Володимир-Волинських підприємців". 
 
Робота виконавчого комітету міської ради із залучення інвестицій    За минулий рік вдалося досягти певних зрушень і у залученні інвестицій як в 
розвиток громади так і промислових підприємств.  Їх обсяг за 9 місяців 2021 
року становив майже 123 млн. грн, що на 892,8% більше обсягу капітальних 
інвестицій 9 місяців 2020 року.  
   Також з метою залучення інвестицій було подано 14 проєктних заявок на 
конкурси по програмах підтримки місцевого розвитку.У результаті, наша 
громада пройшла конкурсний відбір до 4 програм, які показані на слайді.  
   Крім того, триває робота по створенню спеціальної економічної зони 
"Індустріальний парк "Володимир-Волинський" на території колишніх 
відстійників цукрового заводу. У зв'язку зі змінами в законодавстві працюємо 
над внесенням змін до його Концепції. 
 
Охорона здоров’я    Приорітетною галуззю у 2021 році була медицина. Уперше за багато років з 
місцевого бюджету громади було виділено великі кошти на її підтримку – 
майже 30 мільйонів гривень! За ці кошти та кошти НСЗУ у закладах охорони 
здоров’я вдалось провести ряд ремонтних робіт та закупити новітнє 
обладнання.  
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   Зокрема, у КП «Володимир-Волинське ТМО» проведено ремонт 
терапевтичного відділення на загальну суму 5,5 млн. грн. З метою надання 
допомоги  хворим на COVID-19 у закладі перепрофільовано 150 ліжок, з них 8 - 
інтенсивної терапії. Всі ліжка для хворих на коронавірусну хворобу забезпечені 
киснем,  з них: 38 - централізованою подачею кисню та 112 кисневими  
концентраторами. 
   Також проведено поточні ремонти на загальну суму  в понад 1 млн. грн. 
Встановлено комп’ютерний томограф вартістю  майже 10  млн. грн, з них 
половина – кошти міського  бюджету. На капітальний ремонт операційного 
блоку та відділення хірургії майже 2 млн. гривень. За кошти громади придбано 
медичне обладнання  на 7 млн грн.  Ще 135 тис.  надійшло з державного 
бюджету на придбання 14 кондиціонерів у відділення.  
   Додатково за кошти НСЗУ (9 млн грн) придбано медичне обладнання, 
зокрема відеобронхоскоп, система УЗД, кисневі концентратори, апарати ШВЛ, 
безконтактні тонометри тощо.  
   На даний час у ТМО  працює киснева станція потужністю 85,5 л/хв. Проте 
зараз проводяться роботи  по встановленню більш потужної системи 
лікувального газопостачання. Відтак, придбано кисневу станцію потужністю 
650 л/хв.. Загальна вартість робіт складатиме 11,7 млн. грн. Також планується 
встановлення ще однієї  кисневої станції  потужністю 500 л/хв, що надасть 
можливість постачати  кисень до всіх відділень лікувального закладу. 
   У 2021 році відбулося відкриття нового інфекційного відділення, 
розрахованого на 20 ліжкомісць. Вартість капітального ремонту становила   
понад  3млн. грн., з яких 400 тис.грн -  кошти місцевого бюджету. 
   Продовжується заміна вікон на енергозберігаючі, на що минулоріч 
використано 397 тис. грн. з місцевого бюджету.  
   У КП «Володимир-Волинський ЦПМД» за кошти НСЗУ для амбулаторії 
загальної практики сімейної медицини № 3 (вул. Луцька, 230) придбано 
медичне обладнання вартістю у понад 290 тис. гривень. 
   За кошти місцевого бюджету для  трьох дітей громади, які хворіють на 
фенілкетонурію, придбано спеціальне дитяче харчування вартістю 344 тис.грн, 
а для  громадян, які мають трансплантовані органи виділено 203 тис. грн  для 
закупівлі відповідних медикаментів. 
   Також у минулому році проводилися роботи по виготовленню  проєктно-
кошторисної документації для будівництва амбулаторії загальної практики 
сімейної медицини у с. Заріччя, на що використано 88 тис. гривень. 
   У КП «Володимир-Волинська стоматологічна поліклініка» за кошти 
місцевого бюджету придбано медичне обладнання для хірургічного кабінету на 
загальну суму майже 263 тис. гривень. Додатково виділено 61 тис. грн. на 
інструментарій для імплантології,  понад 93 тис. грн -  на компресори для 
стоматологічних установок та 180 тис. грн. - для придбання настінного 
дентального рентгенапарату. 
   Також проведено поточний ремонт першого поверху,  фізіотерапевтичного 
кабінету та вбиральні для людей з обмеженими фізичними можливостями на 
загальну суму понад 309 тис. гривень. Та встановлено протипожежну 
сигналізацію,  на що використано понад 76 тис. гривень. 
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Житлово-комунальне господарство 
   У минулому році проведено значну роботу у галузі ЖКГ. Ця сфера у нас чи не 
найбільша, тож і нарікань на неї є чимало. Однак, усі наші КП щодня працюють 
над покращенням якості послуг та забезпеченням комфортних умов 
проживання, праці та відпочинку наших жителів 
   У сфері житлово-комунального господарства в поточному році, як і в 
попередні роки, проводились планова робота по ремонту вулиць та провулків 
громади. Так, за звітний період капітально відремонтовано 13 вулиць та 
провулків загальною протяжністю 5,1 км.  
   На ці потреби використано з міського бюджету майже 12 млн грн. та 15 
млн.грн. з державного бюджету. Крім комунальних вулиць було завершено 
ремонт дороги державного значення на вулиці Устилузькій, та розпочато 
ремонт дороги вулиці Зимнівської, а також відремонтовано частину дороги 
Вощатин-Ласків-Суходоли. 
   Проведений поточний (ямковий) ремонт, на який було використано понад 3,5 
тис. м кв. покриття.Облаштовано тротуарні, та паркові доріжки - загалом 
укладено 3,6 тис. м2 бруківки. 
   В місцях розташування пішохідних переходів для зручності користування 
маломобільних груп населення та мам з дитячими візочками облаштовано 12 
понижень. До слова, у 2021 році затверджено Програму  безбар'єрності 
Володимир-Волинської міської територіальної громади на період 2022-
2025 роки. Відповідно до якої планується забезпечити безперешкодний доступ 
до місць  загального користування усім без винятку, жителям громади, в тому 
числі  проводитимуться роботи щодо пониження тротуарів.   
   Завдяки коштам які надійшли з державного бюджету, а саме субвенції на 
соціально-економічний розвиток окремих територій, розпочато ремонт 2-
скверів: Героїв Майдану та у військовому містечку на вул. Поліської Січі, 
встановлено 7 дитячо-спортивних майданчики на території громади, придбано 
дитячий комплекс вартістю 700 тис.грн, який планується встановити в парку 
Слов’янському.На острові Риловиця змонтовано сучасний ігровий майданчик 
вартістю 430 тис.грн, а також за кошти субвенції придбано 3 перголи та вхідний 
знак на острів. 
   Для більш ефективної роботи по наведенню благоустрою в місті,  за рахунок 
коштів міського бюджету, придбано 5 одиниць спецтехніки для комунальних 
підприємств на понад 8 мільйонів гривень. 
   Протягом 2021 року працівниками КП «Полігон» та КП «Заріччя»:  

- ліквідовано 46 стихійних сміттєзвалищ; 
-  облаштовано 4 майданчики для сміттєвих контейнерів; 
- замінено  344  світодіодні лампи, 105 світильників на прибудинкових 

територіях,  
- встановлено ряд дорожніх знаків та проведено роботу з відновлення 

кількох пішохідних переходів. 
– підсипано та проведено профілювання вулиць, ліквідовано  25 поривів  

водопроводів.    
- протягом травня-жовтня проводилось газонокосінняна вулицях міста, а 

також у сільських територіях, прибережних смугах і у парках та скверах. 
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   Постійно проводиться робота щодо утримання в  належному санітарному 
стані території кладовищ, проводиться вивезення сміття, обкошування і 
ліквідація порослі. 
   На виконання інвестиційної програми КП «Володимир-
Волинськтеплоенерго» по заміні зношених ділянок трубопроводів на сучасні 
енергозберігаючі попередньо ізольовані труби замінено 320 м.п. трубопроводів 
теплової мережі котельні по вул. Луцькій, 168-К. Також проведено заміну 
теплових мереж на теплоізольовані труби  котелень по вул. Ак.Глушкова, 36-К, 
Ковельська,12-К, Т.Шевченка, 8-К, Старицького,12-К., що не пройшли 
гідравлічні випробування. Загальна протяжність замінених трубопроводів  
безканальної прокладки по підприємству склала 608 м. 
   Коштом місцевого бюджету проведено роботи по встановленню модульної 
твердопаливної котельні по вул. Старицького,12-К на загальну вартість проекту 
понад 4 млн грн. та з капітального ремонту  котельні по вул. Павлова,20-К із 
заміною твердопаливного котла на  більш потужний (вартістю 876 тис.грн. з 
міського бюджету). Також два твердопаливних котла вдалося встновити по вул. 
Устилузькій. Крім того, за кошти підприємства втілено новий прогресивний 
проект  автоматизації та диспетчеризації котельні по вул.20 Липня, 21-К, яка 
відтепер працює автоматично без перебування чергового персоналу. Загалом, 
на різні заходи підприємству з міського бюджету торік було виділено 4,8 млн. 
грн. 
   Щодо роботи об´єктів управління водопровідно-каналізаційного 
господарства, здійснено заміну 350 м/п  водопровідних мереж шести вулиць, 
та замінено трубопровід. По Північному водозабору здійснено  перенесення 
магістрального водопроводу довжиною 753 п/м, вартість будівельних робіт 
становить 1,5 млн грн. Встановлено  25  побудинкових приладів обліку 
холодної води на суму 142 тис. грн. та придбано переносну проливну установку 
для повірки лічильників вартістю 180 тис. грн. Крім того, згідно проекту «Нове 
будівництво водопроводу» від вул. Кобилиці до вул.Сагайдачного103 
збудований новий водопровід довжиною 726 м/п, кошторисною  вартістю 1,4 
млн грн. Разом із тим наприкінці року  вдалося завершити капітальний ремонт 
частини магістрального водогону по вул. Кобзарській.   
   Виготовлена проектно-кошторисна  документація на нове будівництво-
каналізування житлових будинків по вул.Ак.Глушкова, кошторисна вартість 
проекту 1540.0 тис грн.  
   Що стосується житлового фонду, то за рахунок коштів отриманих як плата за 
послуги з утримання будинків та прибудинкових територій КП «УЖК» 
виконуються роботи по прибиранню прибудинкових територій, освітлення 
місць загального користування, технічне обслуговування 
внутрішньобудинкових систем, дератизація, обслуговування димових та 
вентиляційних каналів, технічне обслуговування мереж електропостачання, 
поточний ремонт спільного майна багатоквартирних будинків. 
   Згідно графіку планових ремонтів проведено поточний ремонт у під’їздах 34-
х житлових будинків та покрівель загальною площею 930 м². Також у рамках 
капітального ремонту у під’їздах вдалося замінити 68 вікон на енергозберігаючі 
на умовах співфінансування 40/60.  
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По вул. Незалежності, 1 проведено капітальний ремонт ліфтів першого та 
другого під’їздів на умовах співфінансування 10% (кошти мешканців) 90% 
(кошти місцевого бюджету).Також за кошти міського бюджету проведені 
роботи з підсилення (внутрішніх несучих конструкцій) житлового будинку № 4 
по вул. Ів. Франка (798,5тис.грн) та здійснено поточний ремонт 57 дитячих 
майданчиків (554780, 40 грн).  
   В рамках реалізації програми підтримки органів самоорганізації населення, 
ОСББ, ЖБК проведено капітальний ремонт 3-х ліфтів в ОСББ «Добробут», та 2-
х в ЖБК «Сєвєр-13», а також проведено ремонти внутрішньобудинкових мереж 
в ОСББ «Затишний дім», «Наше містечко», «Гармонія». Всього з міського 
бюджету на ці цілі виділено 962,5тис.грн.  
   З метою впровадження енергоефективних заходів наші ОСББ беруть активну 
участь в Програмі «Енергодім». У її рамках діє «Цільова програма «Тепла 
оселя»:  відшкодування з міського бюджету відсотків за кредитами, залученими 
ОСББ. У минулому році вже укладено 5 договорів на загальну суму  1 902 
842грн. 
   Працівники КП «Троянда» докладають усіх зусиль задля того аби місто мало 
привабливий вигляд. Так упродовж року ними здійснювалися роботи по 
озелененню міста. Загалом було посаджено 279 одиниць дерев та кущів, 
влаштовано 1450,97 кв.метрів квітників та висаджено 44016 шт квіткової 
розсади. Крім цього у 2021 році почали догляд за новим об’єктом – островом 
«Риловиця».  
   В частині благоустрою комунальними службами докладалося максимум 
зусиль щодо збереження давно набутого звання чистого міста. Загалом, за 2021 
рік у сфері ЖКГ профінансовано і освоєно  коштів на загальну суму понад 85 
млн. грн. 

 
Земельні ресурси та архітектура 
    На контролі у виконавчих органах та у депутатів міської ради перебувало і 

питання ефективного використання земельних ресурсів.Розглянуто  близько 
900  звернень громадян та юридичних осіб, відповідно до них підготовлено та 
винесено на розгляд сесії  886 проектів рішень.  
   Особлива увага приділяється питанню виділення земельних ділянок 
учасникам АТО.  За 2021 рік від них надійшло 90 заяв. Відтак, минулоріч 
надано 4 дозволи на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для житлової забудови учасникам АТО /ООС,14 ділянок – 
для індивідуального садівництва та 10 ділянок – для ведення ОСГ загальною 
площею 11,4 га. 
   Звернення учасників бойових дій  (АТО/ООС) продовжують надходити. 
Проте вільні земельні ділянки, які можна  надати для будівництва і 
обслуговування житла, для індивідуального садівництва та для ведення ОСГ на 
території громади обмежені. Тож на даний час ведуться роботи по розробленню 
Генерального плану села Новосілки, в складі якого буде запроектовано масив 
для надання земельних ділянок учасникам АТО для будівництва та 
обслуговування житла. Також будуть внесені зміни і до Генерального плану 
міста, якими теж буде запроектований новий житловий масив для надання 
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земельних ділянок учасникам АТО/ООС.  
    За звітний період розпочато роботу над розробленням Комплексного плану 
просторового розвитку території Володимир-Волинської міської територіальної 
громади. Важливим у цій сфері є і рішення щодо концепції капітального 
ремонту площі Героїв у місті Володимирі, на розроблення якої до кінця лютого 
цього року триває конкурс. 
   Також минулого року відбувся конкурс на визначення кращої пропозиції 
пам’ятника «Воїнам, які загинули від агресії Російської Федерації», 
переможцем у якому стала пропозиція львівського скульптора Любомира 
Кукіля.     Варто згадати й про те, що у минулому році відбулося заселення 44-
квартирного будинку військовослужбовцями. Видано 43 службових ордери та 1 
постійний. А також розпочато нове будівництво багатоквартирних житлових 
будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського 
призначення по вул.Драгоманова, 19А ТОВ  «Еней». Окрім цього, затверджено 
детальний план території щодо будівництва нового житлового кварталу 
багатоквартирних будинків по вул. Луцькій, 81 (територія колишнього 
консервного заводу) 
   Наприкінці минулого року відбулась  презентація схеми організації 
дорожнього руху у центральній частині міста. Запропоновані проектантами 
рішення мають допомогти поліпшити безпеку та зручність усіх учасників 
дорожнього руху, Зокрема, запропоновано облаштувати у місті кілька кілець 
руху, зокрема на проблемних перехрестях, що на вулицях Данила Галицького, 
Луцької та Ковельської, а також Генерала Шухевича та Ковельської, Степана 
Бандери та Устилузької. Цього року плануємо розпочати реалізацію 
запропонованих рішень 
Освіта 
   На особливому контролі перебувало і належне виконання повноважень в 
галузі освіти, спорту та культури. 
   Мережа закладів освіти у минулому році зазнала змін у сторону розширення. 
Це сталось завдяки процесам децентралізації  внаслідок об’єднання міста 
Володимира та Зарічанської громади, а також у вересні свої двері для учнів 1-4 
класів відкрила  початкова школа №7. Тож на сьогодні мережа закладів освіти 
громади налічує 9 закладів загальної середньої  освіти (включаючи філію 
опорного закладу ЗОШ Суходоли в Новосілках), 7 закладів дошкільної освіти, 2 
заклади позашкільної освіти: центр позашкільної освіти, дитяча спортивна 
школа ім.Олексія Зінкевича та інклюзивно-ресурсний центр.  
   Значна увага приділяється охопленню дошкільною освітою дітей з 
особливими освітніми потребами. На базі закладів дошкільної освіти № 2, 3, 7, 
8 функціонують 8 інклюзивних груп, які відвідують 18 дітей та з якими 
працюють кваліфіковані спеціалісти. Важливо зазначити, що черги щодо 
прийняття дітей у дитячі садки громади не існує.У полі зору міської влади, 
адміністрації закладів дошкільної освіти постійно перебуває питання  
харчування дошкільнят.  
   Середня вартість харчування однієї дитини в день у закладах дошкільної 
освіти становить: 28 грн.на день для дітей віком від 2 до 4 років; 41.00 грн на 
день для дітей віком від 4 до 6 (7) років. 
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   Пільгами щодо оплати за харчування користуються батьки 362 дітей (29% від 
кількості усіх вихованців). Вартість одноденного утримання одного вихованця 
у закладах дошкільної освіти громади зросла з 209 грн у 2020 році до 353 грн у 
2021 році, що дало змогу створити якісніші умови для перебування та 
виховання дошкільнят. 
   Велика увага приділяється зміцненню матеріально-технічної бази та 
проведенню поточних і капітальних ремонтів закладів дошкільної освіти за 
кошти місцевого бюджету.  На ці потреби використано 2,6 млн грн. 
   Зокрема, встановлювалась пожежна сигналізація, проводився ремон дахів, 
здійснювались поточні ремонти приміщень, утеплювались фасади, 
встановлювались павільйони, купували меблі та спортінвентар. Що ж до 
закладів загальної середньої освіти, то у цьому навчальному році там 
навчається 4841 учень, функціонує 192 класи. Крім того, для 58 учнів 
організовано інклюзивне навчання. Індивідуальною формою навчання 
охоплено 24 учні. 
   У всіх школах громади забезпечено організацію безкоштовного харчування 
для усіх учнів 1-4-х класів з розрахунку вартості обіду 8 грн. А також дітей 
пільгових категорій з розрахунку вартості обіду 19 грн. На ці потреби 
використано майже 4 млн.грн. 
   З метою стимулювання праці педагогів та обдарованих дітей щороку 
проходить свято «Зоряний олімп». У 2021 році під час його проведення було 
відзначено 101 учень, 70 вчителів-наставників та 6 дитячих колективів. Для їх 
нагородження з міського бюджету було використано 66,4 тис. грн.  
   Також у 2021 році виплачено стипендії міської ради кращим учням та 
студентам освітніх установ міста. Було проведений конкурс «Успішний 
педагог», за результатами якого виплачено премії в розмірі по 10 тисяч гривень 
9 переможцям. 
   З метою забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників, 
здійснення їх науково-методичної підтримки у системі дошкільної та загальної 
середньої освіти 1 березня 2021 року розпочав вою діяльність Володимир-
Волинський центр професійного розвитку педагогічних працівників  
   Разом із тим, постійна увага приділяється зміцненню матеріально-технічної 
бази та проведенню поточних і капітальних ремонтів загальноосвітніх закладів 
освіти громади, аби і учням і вчителям було комфортно. Загалом, на 
покращення матеріальної бази закладів та проведення ремонтних робіт 
виділено майже 8 млн грн. 
   У рамках національного проєкту «Ноутбук кожному вчителю» від 
Міністерства освіти і науки та Міністерства цифрової трансформації 146 
ноутбуків надійшло у навчальні заклади Володимир-Волинської громади. 
Загальна вартість комп`ютерної техніки – більше 2,5 мільйона гривень. З них 
понад 774 тис. грн – кошти місцевого бюджету. 
   Із 2017 року працює комунальна установа «Володимир-Волинський 
інклюзивно-ресурсний центр», де працюють вчителі-дефектологи, 
реабілітологи, практичні психологи та асистенти вчителів. В цілому, 
комплексну оцінку  протягом минулого року в ІРЦ пройшли 563 дитини. 
Культура 
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   Другий рік поспіль через пандемію коронавірусу жителі громади не можуть 
повною мірою насолодитись результатами роботи галузі культури. Адже 
заклади культури  та відпочинку працювали із дотриманням усіх 
протиепідемічних норм. Прото послаблення карантинних заходів улітку дало 
можливість організувати ряд яскравих святкових подій, якими були обділені 
жителі у період пандемії. 
   Спочатку 2021 року заклади культури громади провели 423 мистецькі заходи, 
з яких головними подіями стали: День міста, гастрономічний фестиваль 
«Смаковиця по-володимирськи», Фестиваль польських фільмів Єжи Антчака, 
фестивалі «Княжий» та  «Коровай-сузіря». 
   Разом із тим, минулоріч у цій галузі ми проводили заходи по зміцненню 
матеріально-технічної бази закладів культури. Проведені ремонтні та монтажні 
роботи по установах культури. На які саме заклади і які суми було використано 
можна побачити на слайді, що зараз демонструється. 

Зокрема: 
-  на КМЦ було виділено 47 363 грн; 
- ЦКП – 980 859 грн 
- бібліотеки – 471 252 грн. 
- будинки культури та клуби громади – 123 795 грн. 
- історичного музею – 941 540 грн. 
- дитяча художня школа – 769 716 грн. 
- дитяча музична школа – 105 016 грн 

   Загалом по загальному фонду бюджету на установи культури міської 
територіальної громади  у 2021 році виділено майже 23 млн,  по бюджету 
розвитку –  2,6 млн. 
Молодіжна політика    Не оминаємо увагою і підтримку нашої молоді. У звітному році щомісячно 
проводилась виплата стипендій Володимир-Волинської міської ради для 
обдарованої молоді громади «Майбутнє Володимира», у розмірі 500 грн. 
кожному, а з 2022 року- по 1000 грн кожному. А у межах цільової програми 
«Житло для молоді» 500 тис. грн з міського бюджету виділено для надання 
пільгового довготермінового державного кредиту молодій сім’ї із 
м.  Володимира, яка виховує двох діток. 
Спорт    Також громада відіграє важливу роль у формуванні здорового способу життя 
підростаючого покоління, тож зосередились у своїй роботі і на покращенні 
матеріально-спортивної бази на яку скерували 15, 5 млн грн. з місцевого 
бюджету. Ще 1 млн. надійшов з державного бюджету на капітальний ремонт 
бігових доріжок стадіону «Олімп». 
   Завдяки підтримці місцевого бюджету забезпечено участь футбольної 
команди «Ладомир» у чемпіонаті України з футболу України серед жіночих 
команд вищої ліги та відновлено учать команди ФК «Володимир» у чемпіонаті 
Волинської області з футболу. 
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Соціальний захист    
   Немало важливою ланкою роботи місцевої влади є соціальний захист 
найменш захищених жителів нашої громади.Протягом 12 місяців 2021 року для 
забезпечення виплати різних видів допомог з державного бюджету в громаду 
надійшло 72 млн 441,9 тис. гривень. Державну підтримку отримало 2698 родин.  
   Виплати, що передбачені  Законом України «Про державну допомогу сім’ям з 
дітьми», здійснено для 1100 сімей на суму майже 22 млн. гривень.   
   Державну соціальну допомогу отримало 486 сімей. На що було скеровано 
понад 20 млн грн. Майже 6 млн допомоги виплачено на дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, та грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам, а також соціальної допомоги на 
утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя. Особам з інвалідністю з 
дитинства, дітям з інвалідністю та особам, які не мають права на пенсію 
профінансовано понад 25 млн грн соціальних виплат.На оплату житлово-
комунальних внутрішньо переміщеним особам послуг профінансовано 524 тис. 
грн. 
   Що ж до додаткових заходів соціального захисту сімей з дітьми, то в  2021 
році забезпечено виплату грошової компенсації вартості одноразової 
натуральної допомоги "пакунок малюка" 279 отримувачам, на суму півтора 
млн. гривень.  
   За допомогою соціальної програми «Муніципальна няня» у січні-грудні 2021 
року було відшкодовано 6 батькам частину зарплати няні, яка доглядає дітей до 
трьох років.  Загальна сума виплати за рік склала 160,7 тис. гривень.  
   Станом на 01.01.2022 року Програмою житлових субсидій охоплено 3404  
домогосподарств громади. Середній розмір призначеної субсидії на оплату 
житлово-комунальних послуг складає 1493 грн. 
   Важливим напрямом роботи місцевої влади є соціальний захист учасників 
АТО/ООС, членів сімей загиблих військовослужбовців.На обліку в управлінні 
соціальної політики перебуває 1272 учасники антитерористичної операції, яким 
встановлено статус учасників бойових дій та 88 осіб з інвалідністю внаслідок 
війни. 22 жителі  Володимир-Волинської територіальної громади загинули 
(померли) за час проведення антитерористичної операції. 
   Санаторно-курортне лікування, психологічну реабілітація та професійну 
адаптація  у 2021 році пройшли 87 учасників АТО/ООС. Прошу звернути увагу 
на слайд - на ці потреби було спрямовано з державного бюджету  1002, 2 тис. 
грн. Ще 621,6 тис. грн. було скеровано на придбання квартири 1 члену сім’ї 
загиблого в АТО. 
   Не лишаються поза увагою і члени  сімей загиблих учасників АТО/ООС. Їм 
100% оплачуються житлово-комунальні послуги. 50% - державний бюджет, 
50% - місцевий (144,4тис.грн). При цьому зазначу, що цьогоріч спектр послуг і 
фінансовий ресурс для цієї категорії наших жителів у Програмі значно 
збільшився. 
   Що ж до соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, то ці категорії також забезпечувались необхідним 
спектром послуг, відповідно до чинного законодавства. Не мало уваги у 
Володимир-Волинській громаді приділялося і проведенню оздоровчої кампанії 
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дітей. В загальному послугами з оздоровлення охоплено 97 дітей пільгових 
категорій.  
   Чимало коштів на підтримку малозахищених верств населення виділялося і з 
бюджету нашої громади. Загальний фінансовий ресурс становив майже 4 млн. 
Одним із напрямків соціального захисту людей похилого віку у системі 
соціального захисту громади є робота територіального центру соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг). 
   З метою поліпшення ситуації у сфері соціального захисту населення осіб з 
інвалідністю та дітей з інвалідністю із захворюваннями опорно-рухового 
апарату з березня 2021року через відділення інноваційних та соціально-
побутових послуг надається послуга «Соціальне таксі». За звітний період 
послугою скористались 6 осіб.  
Управління «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого 
комітету Володимир-Волинської  міської ради 
   Широкий спектр послуг мешканці нашої громади можуть отримати у Центрі 
надання адміністративних послуг. Зокрема, це 256 адмінпослуг. 
   Найбільшим попитом у звітному періоді користувались послуги з реєстрації 
місця проживання особи та видачі довідок про реєстрацію місця проживання – 
8108  послуг або 31,1 %  від загальної кількості прийнятих заяв, державної 
реєстрації речових та майнових прав надано 3272 послуг  або 14,9 %, з 
оформлення паспорта громадянина України та для виїзду за кордон, а також 
вклеювання фотокартки до паспорта по досягненню 25-ти та 45-ти річного віку 
- 2641 або 10,2%, з питань надання послуг управління  Держгеокадастру у місті 
Володимирі-Волинському  – 1056 або 4,1 % . У відсотковому відношенні це 
зображено на слайді. 
   Новим напрямом прийому громадян є запровадження оформлення 
адміністративних послуг соціального характеру . З квітня місяця це робиться із 
допомогою програмного комплексу "ІІС Соціальна громада".  
   Центр надання адміністративних послуг активно долучився і до 
запровадження 2 інноваційних послуг за життєвими обставинами: ІD-14- 
оформлення та видача паспорта громадянина України і присвоєння 
ідентифікаційного коду особам з 14 до 18 років (2 послуги в 1); єМалятко – 
комплекс послуг, що включає проведення державної реєстрації народження 
дитини з наданням інших окремих послуг (10 послуг в одній). 
   З червня 2021 року у ЦНАП запроваджено і сервіс Шеринг Дія.QR, що 
забезпечує можливість отримання  копій цифрових документів користувачів 
застосунку "Дія". 
   У листопаді 2021 року перелік адміністративних послуг розширено послугами 
у сфері будівництва щодо об'єктів, що за класом наслідків належать до об'єктів 
з незначними наслідками та отримали доступ до електронного кабінету 
адміністратора  ЦНАП з питань надання адміністративних послуг у сфері 
будівництва. (послуги Державної інспекції архітектури і містобудування)  
   У грудні 2021 року управлінням, за кошти державного бюджету, закуплено 
спеціальне  обладнання для запровадження через Центр послуг  Регіонального 
сервісного центру Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ 
у Волинській області, а саме обміну чи видачі посвідчення водія та 
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перереєстрації транспортного засобу. Роботи з даного питання будуть 
продовжені у 2022 році.  
   Адміністративні послуги, що надаються суб’єктами через Центр є 
безоплатними. Лише 6 послуг відповідно до чинного законодавства є платними. 
Так, у 2021 році до міського бюджету надійшло понад 2 млн грн.      
*** *** *** *** 
   Усі позитивні зрушення, викладені у сьогоднішньому звіті - це результат 
спільних зусиль міської ради, її виконавчих органів, виконавчого комітету, 
працівників комунальних підприємств  і всіх жителів громади, завдяки 
сумлінній праці яких  наша громада щодня стає кращою.  
   Дякую  також за підтримку народному депутату Ігорю Гузю та депутатам 
обласної ради від нашого округу, які відстоюють його інтереси на усіх рівнях, а 
також кожному із вас за високий рівень довіри та небайдужість до розвитку 
громади.  
   Впевнений, що 2022 рік принесе не менш знакові події і напише нову 
сторінку історії нашої громади, якою ми пишатимемось, адже у цьому році ми 
не збавлятимемо обертів і далі працюватимемо над поліпшенням 
інфраструктури, медицини, освіти та інших важливих галузей, які забезпечують 
життєдіяльність громади. 
   Плануємо у 2022 році завершення ремонту міського стадіону «Олімп», де ще 
потрібно замінити огорожу та покласти бруківку. Проведемо ремонт восьми 
нових вулиць та тих, що не були цьогоріч відремонтовані через 
недобросовісних підрядників. Хочемо відремонтувати у наступному році 3-4 
двори багатоквартирних будинків. Розглядається можливість ремонту під’їзної 
дороги до села Дігтів та Новосілки-Орані. У ТМО потрібно завершити ремонт 
хірургічного блоку та операційної, а також облаштувати нове приймальне 
відділення.  
   Також заплановано придбання нової техніки  для водоканалу, адже ми 
декларували, що оновлення автопарку буде у кожному комунальному 
підприємстві. Є також сподівання на те, що за кошти держбюджету на всіх 
дорогах державного значення будуть облаштовані тротуари, а у парку 
«Слов’янський» збудуємо великий урбанпарк із майданчиком для катання на 
скейтах.   
   Отож, роботи попереду багато. Сподіваємось, що вдасться реалізувати усе 
задумане. Вірю, що ми – єдина  команда і разом зможемо досягти ще більших 
результатів. 

Міський голова Ігор ПАЛЬОНКА. 


