Житомирська обласна державна адміністрація
Житомирська обласна рада

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ТА
ФІНАНСОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ
до перспективного плану формування
територій громад Житомирської
області

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ ГРОМАД
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА

щодо Андрушівської спроможної територіальної громади
(адміністративний центр – м. Андрушівка)
1. Загальна характеристика
Андрушівська спроможна територіальна громада (далі – громада)
базуватиметься на території Андрушівського району.
Громада
розташовуватиметься
у
південно-східній
частині
Житомирської області.
До складу громади увійдуть 41 населений пункт, на базі яких створені
29 органів місцевого самоврядування, у тому числі місто Андрушівка (міська
рада), смт Червоне (селищна рада) та 39 сіл (27 сільських рад).
Мінімальна відстань населених пунктів до адміністративного центру
складе 1 км, максимальна (1 населеного пункту) – 30 км.
Площа громади складатиме 962 кв. км.
Загальна кількість мешканців громади складе 34168 осіб, у тому числі
дітей: дошкільного віку – 1941, шкільного віку – 3571.
2. Економічний потенціал громади
На території, яку охоплюватиме громада, зареєстровано 1400 суб’єктів
малого і середнього підприємництва.
В промисловості найбільшу питому вагу займають харчова
(ТОВ «Червоненський цукровик», ТОВ «Андрушівський маслосирзавод») та
легка (Фабрика «Восход») галузі.
В галузевій структурі сільського господарства рослинництво становить
94%, тваринництво – 6 %.
Основні сільськогосподарські підприємства, які здійснюють діяльність
у галузі рослинництва: ТОВ «Яромир», ТОВ «Укр Агро РТ», СТОВ
«Добробут», ТОВ СП «Спіка», ПОСП «Надія», ПОСП «Іванівське», ТОВ
«Івниця», ПОСП «Колос», СТОВ «Старокотелянське», ТОВ «Жива нива»,
СТОВ «Хлібороб», ПАТ «Андрушівське», ПСП АФ «Світанок», ПП «Імпак»,
ДП «Оранта», ТОВ «Агро Андрушівка», ТОВ «Хотиця нова», ПАТ «А С Т»,
ТОВ «Укр ленд», СФГ «Шати люк», СФГ «Демитра», СФГ «Ткаченки», СФГ
«Явір», СНК «Селена», СФГ «Січ»,
ДСДС СФГ «Колодницькі»,
СФГ «МАВ-2007», СФГ «Шевченківське», СФГ «Яроповичі».
З них мають найбільші площі земель в обробітку: ТОВ «Укр Агро РТ»,
ТОВ СП «Спіка», ТОВ «Івниця», СТОВ «Старокотелянське», СТОВ
«Хлібороб», , ПСП АФ «Світанок», ПП «Імпак», ТОВ «Хотиця нова», ПАТ «А
С Т».
Основні сільськогосподарські підприємства, які здійснюють діяльність
у галузі тваринництва: ТОВ «Яромир», СТОВ «Добробут», ПОСП «Надія»,

ПОСП «Іванівське», ТОВ «Івниця», СТОВ «Старокотелянське», СТОВ
«Хлібороб», СФГ «Шати люк», СФГ «Шевченківське», СФГ «Яроповичі».
Торгівельні послуги надають 198 функціонуючих торгових точок, у тому
числі 186 магазинів, 5 АЗС, 7 аптечних кіосків та аптек.
Основна товарна структура експорту – сільгосппродукція, імпорту –
обладнання.
3. Транспортне сполучення
Усі населені пункти громади забезпечені постійним транспортним
сполученням з адміністративним центром.
Також територією району проходять автомобільне сполучення з
міжнародним транспортним коридором № 3, МТК Європа – Азія та
електрифіковані залізничні гілки: Київ-Козятин з лінійною станцією Брівки
Козятинської дирекції Південно-Західної залізниці і Житомир-Фастів з
вантажною станцією Степок Коростенської дирекції Південно-Західної
залізниці.
4. Бюджетна інфраструктура та розрахунковий обсяг бюджету
громади
За рахунок бюджету об’єднаної громади на її території
функціонуватимуть:
41 заклад охорони здоров’я, а саме: 27 фельдшерсько-акушерських
пунктів, 12 амбулаторій та поліклінік, 1 лікарня та 1 станція постійного
базування швидких допомог;
52 заклади освіти, а саме: 15 загальноосвітніх навчальних закладів
І-ІІІ ступеня, 9 загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступеня,
26 дошкільних навчальних закладів, 2 заклади позашкільної освіти;
71 заклад культури;
1 заклад фізичної культури.
Кількість приміщень, придатних для розміщення державних органів
складає 11 одиниць.
Кількість приміщень, придатних для розміщення органів місцевого
самоврядування складає 29 одиниць.
Обсяг доходів загального фонду (розрахунковий в умовах 2015 року)
громади становитиме 83 147,0 тис.грн., у тому числі:
 доходи без урахування трансфертів з державного бюджету (згідно
статті 64 Бюджетного кодексу України) – 27 454,1 тис.грн.,
 базова дотація – 7 597,0 тис.грн.,
 освітня субвенція – 41 461,1 тис.грн.,
 медична субвенція (первинний рівень) – 6 634,8 тис.грн.
Прогнозний обсяг видатків загального фонду громади становитиме
83 147,0 тис.грн.
Баланс фінансових ресурсів загального фонду: доходи = видатки
Прогнозний обсяг бюджету розвитку: 500 тис.грн.
________________________

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ ГРОМАД
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА

щодо Баранівської спроможної територіальної громади
(адміністративний центр – м. Баранівка)
1. Загальна характеристика
Баранівська спроможна територіальна громада (далі – громада)
базуватиметься на території Баранівського району.
Громада розташовується у західній частині Житомирської області.
До складу громади увійдуть 35 населених пунктів, на базі яких створено
14 органів місцевого самоврядування, у тому числі місто Баранівка (міська
рада), 2 смт і 1 село (2 селищні ради) та 31 село (11 сільських рад).
Мінімальна відстань населених пунктів до адміністративного центру
складатиме 3 км, максимальна (1 населеного пункту) – 29 км.
Площа громади складатиме 590,03 кв. км.
Загальна кількість мешканців громади складе 27097 осіб, у тому числі
дітей: дошкільного віку – 867, шкільного віку –2386.
2. Економічний потенціал громади
На території, яку охоплюватиме громада, зареєстровано 786 суб’єктів
господарювання, у тому числі 121 юридична особа та 665 фізичних осібпідприємців.
На території громади функціонують 14 основних промислових
підприємств, а саме: ДП «Баранівське лісомисливське господарство», ТОВ
«Органік мілк», ТОВ «Баранівський молокозавод», ТОВ «Декор-кераміка»,
ПАТ «Першотравенський завод електротехнічного фарфору» ТОВ «Наукововиробниче об’єднання «Природне паливо», ТОВ «Термінал-сервіс»,
ПрАТ «Баранівське підприємство «Райагропромтехніка», ТОВ «Полянківська
кераміка», Баранівська філія ДП «Шпат», ТОВ «Форест Полісся»,
ТОВ «Укрбренд пошив», Баранівська філія СП «Риф-1, ТОВ «Хакдар».
В галузевій структурі сільського господарства рослинництво становить –
71,5%, тваринництво – 28,5 %.
Основні підприємства, що здійснюють діяльність у галузі рослинництва:
ТОВ «Баранівське сільськогосподарське підприємство №1», ТОВ «ФорестПолісся -10», ТОВ «Агрополісся – 12», ФГ «Орій» , ФГ «Нектар», ФГ «Осіння
калина», ТОВ «Укрпластторг», ПСП «Мир», ФГ «Случ-Агро», ФГ «Малий
Жолоб», ФГ «Преміумагрогруп», ТОВ «Смайл-Агро», ТОВ «БаранівкаАгро», ТОВ «Агровест Груп», ФГ «Віталій-М», ФГ«Сахнюкове».
Найбільши площі землі в обробітку мають: ТОВ «Баранівське
сільськогосподарське підприємство № 1», ТОВ «Форест-Полісся – 10»,
ТОВ «Агрополісся – 12», ТОВ «Укрпластторг», ПСП «Мир», ТОВ «СмайлАгро», ТОВ « Баранівка–Агро», ТОВ « Агровест Груп».
Сільськогосподарські підприємства, які здійснюють діяльність у галузі
тваринництва: ФГ «Орій», ФГ « Віталій-М», ТОВ « Агровест Груп».

Основна товарна структура експорту та імпорту: пиломатеріали,
заготовки для фриз, патрони на напругу 1000 В і менше, запобіжники
низьковольтні, світильники електричні для житлових приміщень,
електроізолятори керамічні.
Торгівельні послуги на території об’єднаної громади надають 224 торгові
точки, у тому числі 203 магазини, 7 АЗС, 14 аптечних кіосків і аптек та
17 закладів громадського харчування на 993 посадкових місця.
3. Транспортна інфраструктура
На території району функціонує 88 автобусних маршрутів. Не мають
автобусного сполучення з адміністративним центром села Будисько,
Вишнівка, Рудня, Деревищина, Ольшанка, Ульянівка, Цеберка та Бубни.
4. Бюджетна інфраструктура та розрахунковий обсяг доходів громади
За рахунок бюджету органів місцевого самоврядування, що увійдуть до
громади, на її території функціонуватимуть:
24 заклади охорони здоров’я, а саме: 16 фельдшерсько-акушерських
пунктів, 1 поліклініка та лікарня, 6 амбулаторій загальної практики сімейної
медицини та 1 станція постійного базування швидких допомог;
39 закладів освіти, а саме: 7 загальноосвітніх навчальних закладів
І-ІІІ ступеня, 8 загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступеня,
4
загальноосвітніх навчальних заклади І ступеня, 17 дошкільних навчальних
закладів, 3 заклади позашкільної освіти;
44 заклади культури;
2 заклади фізичної культури.
Кількість приміщень, придатних для розміщення державних органів
складає 8 одиниць.
Кількість приміщень, придатних для розміщення органів місцевого
самоврядування складає 13 одиниць.
Обсяг доходів загального фонду (розрахунковий в умовах 2015 року)
громади становитиме 59 585,5 тис.грн., у тому числі:
 доходи без урахування трансфертів з державного бюджету (згідно
статті 64 Бюджетного кодексу України) – 15 327,0 тис.грн.,
 базова дотація – 8 572,0 тис.грн.,
 освітня субвенція – 30 134,2 тис.грн.,
 медична субвенція (первинний рівень) – 5 552,3 тис.грн.
Прогнозний обсяг видатків загального фонду громади становитиме
62 269,4 тис.грн.
Баланс фінансових ресурсів загального фонду: – 2 683,9 тис.грн.
Прогнозний обсяг бюджету розвитку: 195,0 тис.грн.
__________________________________

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ ГРОМАД
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА

щодо Довбиської спроможної територіальної громади
(адміністративний центр – смт Довбиш)
1. Загальна характеристика
Довбиська спроможна територіальна громада (далі – громада)
базуватиметься на території Баранівського району.
Громада розташовуватиметься у західній частині Житомирської області.
До складу громади увійдуть 21 населений пункт, на базі яких створено
5 органів місцевого самоврядування, у тому числі 3 смт та 13 сіл (3 селищних
ради) та 5 сіл (2 сільські ради).
Мінімальна відстань населених пунктів до адміністративного центру
складе 2 км, максимальна (1 населеного пункту) – 25 км.
Площа громади складатиме 286,3 кв. км.
Загальна кількість мешканців громади складе 10444 осіб, у тому числі
дітей: дошкільного віку – 481, шкільного віку – 1228.
2. Економічний потенціал громади
На території, яку охоплюватиме громада, зареєстровано 222 суб’єкти
господарювання, у тому числі 23 юридичні особи, 199 фізичних осібпідприємців.
Основні галузі промисловості – переробна та добувна.
Найбільші промислові підприємства: ТОВ «Корал» Довбиський
фарфоровий завод», ТОВ «Довбиський фарфор», ПАТ «Мар’янівський
склозавод».
В галузевій структурі сільського господарства рослинництво становить
39 %, тваринництво – 61%.
Підприємства, що здійснюють діяльність у галузі рослинництва та
мають найбільші площі земель в обробітку: ФГ «Мрія», СВК «Маяк», СТОВ
«Новинське».
Сільськогосподарські підприємства, які здійснюють діяльність у галузі
тваринництва: ФГ « Мрія», СВК «Маяк».
Торгівельні послуги на території об’єднаної громади надають 80
торгових точок, у тому числі 77 магазинів, 3 аптечні кіоски та 12 закладів
громадського харчування на 645 посадкових місць.
3. Транспортна інфраструктура
На території громади функціонує 23 автобусних маршрути. Не мають
автобусного сполучення з адміністративним центром села Осичне, Лісова
Поляна, Любарська Гута, Адамівка, Жовте, Червонодвірка, Дібрівка,
Дорогань, Зятинець, Ожгів, Турова, Червоносілка, Старий Майдан та Білка.

4. Бюджетна інфраструктура та розрахунковий обсяг бюджету
громади
За рахунок бюджету об’єднаної громади на її території
функціонуватимуть:
10 закладів охорони здоров’я, а саме: 7 фельдшерсько-акушерських
пунктів та 3 амбулаторії.
11 закладів освіти, а саме: 4 загальноосвітніх навчальних заклади
І-ІІІ ступеня, 1 загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступеня, 5 дошкільних
навчальних закладів, 1 заклад позашкільної освіти;
15 закладів культури;
1 заклад фізичної культури.
Кількість приміщень, придатних для розміщення державних органів
складає 4 одиниць.
Кількість приміщень, придатних для розміщення органів місцевого
самоврядування складає 5 одиниць.
Обсяг доходів загального фонду (розрахунковий в умовах 2015 року)
громади становитиме 20 086,1 тис.грн., у тому числі:
 доходи без урахування трансфертів з державного бюджету (згідно
статті 64 Бюджетного кодексу України) – 4 105,0 тис.грн.,
 базова дотація – 3 362,7 тис.грн.,
 освітня субвенція – 10 664,9 тис.грн.,
 медична субвенція (первинний рівень) – 1 953,5 тис.грн.
Прогнозний обсяг видатків загального фонду громади становитиме
20 482,4 тис.грн.
Баланс фінансових ресурсів загального фонду: – 396,3 тис.грн.
Прогнозний обсяг бюджету розвитку: ─
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ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ ГРОМАД
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА
щодо Дубрівської спроможної територіальної громади
(адміністративний центр – с. Дубрівка)
1. Загальна характеристика
Дубрівська спроможна територіальна громада (далі – громада)
базуватиметься на території Баранівського району.
Громада розташовуватиметься у західній частині Житомирської області.
До складу громади увійдуть 16 сіл, на базі яких створені 5 сільських рад.
Мінімальна відстань населених пунктів до адміністративного центру
складатиме 5 км, максимальна (1 населеного пункту) – 24,5 км.
Площа громади складатиме 220,51 кв. км.
Загальна кількість мешканців громади складе 5028 осіб, у тому числі
дітей: дошкільного віку – 149, шкільного віку – 553.
2. Економічний потенціал громади
На території, яку охоплюватиме громада, зареєстровано 91 суб’єкт
господарювання, у тому числі 19 юридичних осіб та 72 фізичні особипідприємці.
В промисловості найбільшу питому вагу становить добувна галузь - 50%.
Функціонує 6 основних промислових підприємств, а саме: ДП «Ресурссервіс» ТОВ «Атем», ДП «Дубрівка» ЗАТ «Львівський керамічний завод»,
ТОВ «П’ятирічанка», ТОВ «ВанЛанд», ТОВ «Будівельно – виробнича
компанія «Баранівський ДОК», ТОВ «Форум А».
В галузевій структурі сільського господарства рослинництво становить
78 %, тваринництво – 22 %.
Підприємства, що здійснюють діяльність у галузі рослинництва та
мають найбільші площі землі в обробітку: ПСП «Церем», ПСП ім. Шевченка,
ТОВ «Біріт ім. Шевченка», ПП «Галекс-Агро»,
ТОВ «Альянс-Бекон»,
ТОВ «МиРославель- Агро», ТОВ «Агросоюз», ФГ «Марина-2012».
Сільськогосподарські підприємства, які здійснюють діяльність у галузі
тваринництва: ПСП ім. Шевченка, ТОВ «Біріт ім. Шевченка», ТОВ
«МиРославель - Агро».
Торгівельні послуги на території об’єднаної громади надають 34 торгові
точки, у тому числі 33 магазини, 1 АЗС, 1 аптечний кіоск та 6 закладів
громадського харчування на 440 посадкових місць.
3. Транспортне сполучення
На території громади функціонує 18 автобусних маршрутів. Не мають
автобусного сполучення з адміністративним центром села П’ятирічка, Зірка та
Зрубок.

4. Бюджетна інфраструктура та розрахунковий обсяг бюджету
громади
За рахунок бюджету об’єднаної громади на її території
функціонуватимуть:
11 закладів охорони здоров’я, а саме: 10 фельдшерсько-акушерських
пунктів та 1 амбулаторія.
15 закладів освіти, а саме: 3 загальноосвітніх навчальних заклади
І-ІІІ ступеня, 5 загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступеня та
7
дошкільних навчальних закладів;
20 закладів культури.
Кількість приміщень, придатних для розміщення державних органів
складає 4 одиниць.
Кількість приміщень, придатних для розміщення органів місцевого
самоврядування складає 5 одиниць.
Обсяг доходів загального фонду (розрахунковий в умовах 2015 року)
громади становитиме 11 253,1 тис.грн., у тому числі:
 доходи без урахування трансфертів з державного бюджету (згідно
статті 64 Бюджетного кодексу України) – 2 822,0 тис.грн.,
 базова дотація – 2 033,0 тис.грн.,
 освітня субвенція – 5 327,1 тис.грн.,
 медична субвенція (первинний рівень) – 1 071,0 тис.грн.
Прогнозний обсяг видатків загального фонду громади становитиме
13 432,2 тис.грн.
Баланс фінансових ресурсів загального фонду: – 2 179,1 тис.грн.
Прогнозний обсяг бюджету розвитку: ─
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ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ ГРОМАД
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА

щодо Бердичівської спроможної територіальної громади
(адміністративний центр – місто Бердичів)
1. Загальна характеристика
Бердичівська спроможна територіальна громада (далі – громада)
базуватиметься на території міста Бердичева та Бердичівського району.
Громада розташовуватиметься у південній частині Житомирської
області.
До складу громади увійдуть 63 населених пунктів, на базі яких утворено
31 орган місцевого самоврядування, у тому числі місто Бердичів (міська рада),
смт Гришківці (селищна рада) та 61 село (29 сільських рад).
Мінімальна відстань населених пунктів до адміністративного центру
складе 5 км, максимальна (2 населені пункти) – 27 км.
Площа громади складатиме 900,7 кв. км.
Загальна кількість мешканців громади складе 106813 осіб., у тому числі
дітей: дошкільного віку – 5340, шкільного віку – 12438.
2. Економічний потенціал громади
На території громади зареєстровано 8112 суб’єктів господарювання, у
тому числі юридичних осіб – 2029, фізичних осіб-підприємців – 6083.
Найбільшу питому вагу в промисловості займають такі галузі:
машинобудування, харчова, легка промисловість, деревообробна та добувна.
Найбільші функціонуючі промислові підприємства: ПАТ «Бердичівська
фабрика одягу», ПАТ «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес», ТОВ
«Бердичівський хлібозавод», ПрАТ «Дніпровуд», КП «Бердичівтеплоенерго»,
СП ТОВ «РІФ-1», філія, ТОВ «Три Ведмеді», ТОВ «Інко-Фуд Бердичів», ТОВ
«Бердичівська ковбасна фабрика», ТОВ «Мяркіс», ПП «Брикетуючі
технології», Підприємство Райківської виправної колонії № 73, ТОВ
«Українська каолінова компанія», ТОВ «Спіко», ТОВ «Райківський гранітний
кар’єр», ТОВ «НВЦ Агрохімічний альянс».
В галузевій структурі сільського господарства рослинництво становить
98,5%, тваринництво – 1,5%.
Основні сільськогосподарські підприємства, які здійснюють діяльність
у галузі рослинництва та мають найбільші площі землі в обробітку: ТОВ
«Зелений вал», ТОВ «Щедра нива», ПАТ ТАКО, ТОВ «Агр -сем 3», СТОВ
«Урожай», ПСП АФ «Світанок», ПП «Кароля», ПП «Слободище», СТОВ
«Озадівське», ТОВ «Нормагро», СГ «Дружба», ТОВ «Хмельове».
Основні сільськогосподарські підприємства, які здійснюють діяльність
у галузі тваринництва: ФГ «Сергій С», СФГ «Віктор»,»", ФГ «Чорноус», ПП
«Украгролад».
Торгівельні послуги надають 729 торгових точок, у тому числі
670 магазинів, 21 АЗС та 38 аптечних кіосків і аптек та 1032 заклади

громадського харчування на 6263 посадкових місця. Магазини є на території
усіх сільських та селищної рад.
Основна товарна структура експорту та імпорту: обладнання для
виробництва паливних пелетів, деревина, вироби з граніту, сировина для
виробництва текстильних виробів.
3. Транспортне сполучення
На території району функціонує 37 автобусних маршрутів. Не мають
автобусного сполучення з адміністративним центром села Богданівка,
Костятинівка, Бенедівка, Новоолександрівка.
Залізничне сполучення мають місто Бердичів та 3 села: Мирославка,
Демчин, Іванківці.
4. Бюджетна інфраструктура та розрахунковий обсяг бюджету
громади
За рахунок бюджету об’єднаної громади на її території
функціонуватимуть:
60 закладів охорони здоров’я, а саме: 40 фельдшерсько-акушерських
пунктів, 2 лікарні, 18 амбулаторій та поліклінік;
86 закладів освіти, а саме: 30 загальноосвітніх навчальних закладів
І-ІІІ ступеня, 14 загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступеня,
2 загальноосвітні навчальні заклади І ступеня, 36 дошкільних навчальних
закладів, 4 заклади позашкільної освіти;
95 закладів культури;
5 закладів фізичної культури.
Кількість приміщень, придатних для розміщення державних органів
складає 16 одиниць.
Кількість приміщень, придатних для розміщення органів місцевого
самоврядування складає 2 одиниці.
Обсяг доходів загального фонду (розрахунковий в умовах 2015 року)
громади становитиме 239 257,0 тис.грн., у тому числі:
 доходи без урахування трансфертів з державного бюджету (згідно
статті 64 Бюджетного кодексу України) – 111 154,9 тис.грн.,
 базова дотація – 15 780,5 тис.грн.,
 освітня субвенція – 96 690,6 тис.грн.,
 медична субвенція (первинний рівень) – 15 631,0 тис.грн.
Прогнозний обсяг видатків загального фонду громади становитиме
239 257,0 тис.грн.
Баланс фінансових ресурсів загального фонду: доходи = видатки
Прогнозний обсяг бюджету розвитку: 2 075,5 тис.грн.

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ ГРОМАД
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА

щодо Брусилівської спроможної територіальної громади
(адміністративний центр – смт Брусилів)
1. Загальна характеристика
Брусилівська спроможна територіальна громада (далі – громада)
базуватиметься на території Брусиловського району.
Громада
розташовуватиметься
у
південно-східній
частині
Житомирської області.
До складу громади увійдуть 37 населених пунктів, на базі яких утворено
19 органів місцевого самоврядування, у тому числі смт Брусилів (селищна
рада) та 36 сіл (18 сільських рад).
Мінімальна відстань населених пунктів до адміністративного центру
складе 4,5 км, максимальна (1 населеного пункту) – понад 37,3 км.
Площа громади складатиме 625 кв. км.
Загальна кількість мешканців громади складе 15437 осіб, у тому числі
дітей: дошкільного віку – 1181, шкільного віку – 1876.
2. Економічний потенціал громади
На території, яку охоплюватиме громада, зареєстровано 756 суб’єктів
господарювання, у тому числі юридичних осіб – 225, фізичних осібпідприємців – 531.
В промисловості провідними є харчова і хімічна галузі.
Функціонує 2 середніх промислових підприємства – ТОВ Брусилівський
маслозавод» та ТОВ «Файдал УА».
В галузевій структурі сільського господарства рослинництво становить
94%, тваринництво – 6 %.
Основні сільськогосподарські підприємства, які здійснюють діяльність
у галузі рослинництва: ТОВ «АФ Брусилів», ТОВ «Долинівське»,
ТОВ «Вега - Агро», ПП «Україна», ФГ «Сорока Ф.Ф.», ТОВ «Нива»,.
ТОВ «Укр –Агро – РТО», ТОВ «Агроінвест», ПАТ «ТАКО», ПП «Приворіття
- Агро», СК « Пролетарський».
З них мають найбільші площі землі в обробітку: ПАТ «ТАКО»,
ТОВ «АФ Брусилів», ТОВ «Долинівське», ТОВ «Вега - Агро», ПП «Україна»,
ФГ «Сорока Ф.Ф.».
Основні сільськогосподарські підприємства, які здійснюють діяльність
у галузі тваринництва: ПП «Україна», ТОВ «Долинівське», ТОВ «АФ
Брусилів», ТОВ «Вільшка – Агро», СК «Пролетарський», «Нива».
Торгівельні послуги надають 203 торгові точки, у тому числі
189 магазинів, 7 АЗС, 7 аптечних кіосків і аптек та 14 закладів громадського
харчування на 378 посадкових місць.
Магазини є в усіх населених пунктах, аптечні кіоски – в смт Брусилів,
селах Привороття та Соловіївка.

Основну товарну структуру експорту складає продукція сільського
господарства, імпорту – одяг, взуття і меблі.
3. Транспортне сполучення
Усі населені пункти громади забезпечені автобусним сполученням.
4. Бюджетна інфраструктура та розрахунковий обсяг бюджету
громади
За рахунок бюджету об’єднаної громади, на її території
функціонуватимуть:
27 закладів охорони здоров’я, а саме: 17 фельдшерсько-акушерських
пунктів, 8 амбулаторій та поліклінік, 1 лікарня та 1 станція постійного
базування швидких допомог;
37 закладів освіти, а саме: 12 загальноосвітніх навчальних закладів
І-ІІІ ступеня, 2 загальноосвітні навчальні заклади І-ІІ ступеня,
3 загальноосвітні навчальні заклади І ступеня, 18 дошкільних навчальних
закладів, 2 заклади позашкільної освіти;
23 заклади культури;
1 заклад фізичної культури.
Кількість приміщень, придатних для розміщення державних органів
складає 6 одиниць.
Кількість приміщень, придатних для розміщення органів місцевого
самоврядування складає 19 одиниць.
Обсяг доходів загального фонду (розрахунковий в умовах 2015 року)
громади становитиме 43 753,2 тис.грн., у тому числі:
 доходи без урахування трансфертів з державного бюджету (згідно
статті 64 Бюджетного кодексу України) – 15 200,0 тис.грн.,
 базова дотація – 3 550,1 тис.грн.,
 освітня субвенція – 22 008,5 тис.грн.,
 медична субвенція (первинний рівень) – 2 994,6 тис.грн.
Прогнозний обсяг видатків загального фонду громади становитиме
45 237,1 тис.грн.
Баланс фінансових ресурсів загального фонду: – 1 483,9 тис.грн.
Прогнозний обсяг бюджету розвитку: ─

__________________________________

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ ГРОМАД
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА

щодо Володарсько-Волинської спроможної територіальної громади
(адміністративний центр – смт Володарськ-Волинський)
1. Загальна характеристика
Володарсько-Волинська спроможна територіальна громада (далі –
громада) базуватиметься на території Володарсько-Волинського району.
Громада розташовуватиметься у центральній частині Житомирської
області.
До складу громади увійдуть 57 населених пунктів, на базі яких утворено
14 органів місцевого самоврядування, у тому числі смт ВолодарськВолинський і 2 села (селищна рада) та 54 села (13 сільських рад).
Мінімальна відстань населених пунктів до адміністративного центру
складе 1 км, максимальна (1 населеного пункту) – 27 км.
Площа громади складатиме 595,9 кв. км.
Загальна кількість мешканців громади складе 19891 особу, у тому числі
дітей: дошкільного віку – 773, шкільного віку – 2031.
2. Економічний потенціал громади
На території, яку охоплюватиме громада, зареєстровано 372 суб’єкти
господарювання, у тому числі юридичних осіб – 96, фізичних осібпідприємців – 276.
В промисловості провідною є добувна галузь.
Функціонують 74 промислових підприємства, а саме: ПАТ
«Кварцсамоцвіти», ТОВ «Веста», ВП ТОВ «Синій камінь 1», МПП «Ілона»,
МП «Аметист», ПП «Тиокам», ТОВ «Володар», ТОВ «Дюлон-граніт ЛТД»,
ПП «Престиж», ПП «Полісся», ТОВ «А.В.В.Стандарт», ПП «Азалія» , ПП
«Граніт ресурс», КП «Габро», ПП «Літвінов і К», ПП «Кванта ЛЧ», ВАТ
«Райагрохім», АТ ШРБУ-35, ВТП ТОВ «Промес», ПП «Марс-С-Фореве»,
ТОВ «Граніти Володарщини», ТОВ «Ріал-Волинь», ПП «Олесь»,
ТОВ «Рогівський кар’єр», КТ «Облавтошлях», ТОВ «Володар Агро»,
ТОВ «Кам'яний регіон», ПП «МТ Гран», АТ ГДКК «Біличі», ВП «Карат»,
ТОВ «Літос», ТОВ «Дріада», ПП «Луч», ТОВ «Укрлатграніт»,
ТОВ «Хутір Федорівський», ТОВ «Гран трейд+1», ТОВ «Геоліт»,
ЗАТ «Волинські самоцвіти», МП «Алмаз ЛТД», ПП ВКФ «Людмила»,
ПП «ТВТ», ТОВ «Агротехінформ», ТОВ «Партнер», ПП «Кванта-ЛЧ»,
ТОВ «Теосдан», ТОВ «Афган-профі», ТОВ «Надра», ПП «Індустрія», ТОВ
«Лавіком», ПП «Самоцвіти Волині», ПП «Тиокам – 1», ТОВ «Астат ЗПП»,
ТОВ «Ірина», ПП «Каскад+», ВТП ТОВ «Промес», ПП «Марс-С-Фореве»,
ПП «Олесь», ТОВ «Ріал-Волинь», ВАТ «Лезниківський кар'єр», ТОВ
«Західнерудпром», ТОВ «Граніт Холдінг», ТОВ «Червоногранітний кар'єр»,
ТОВ «Граніт-резерв», ПП «ВІА ГРАН», ТОВ «Ред Стоун», ТОВ «Імпекс
граніт», ТОВ «Стоун С», ТОВ «Надра інвест», ПП «Моноліт», ДП «Комета»,
ПП «Регіон», ЗАТ ГВКК «Біличі».

В галузевій структурі сільського господарства рослинництво становить
60%, тваринництво – 40%.
Основні сільськогосподарські підприємства, які здійснюють діяльність
у галузі рослинництва: СФГ «Нива Полісся», ТОВ «Полісся-інвест», ФГ
«Пантус В.В.», ФГ «Хлібороб», ТОВ «Поліська сільськогосподарська
компанія», ТОВ «Рижанське», «Льон Полісся», ТОВ «ТВК Агро», ТОВ «Грінд
Ленд Славута», ТОВ «Пром Агро», ТОВ «Мілар-Агро», ТОВ «Агріс Полісся»,
ПП СП «Тадетел», СТОВ «Топорищенське», СТОВ «Світанок»,
СФГ «Демчук», ФГ «Бджілка», СФГ «Вікторія», СФГ «Грушківське», ФГ
«Мрія», ФГ «Знам’янське-2008», СФГ «Пасіка».
Основні сільськогосподарські підприємства, які здійснюють діяльність
у галузі тваринництва: СФГ «Нива Полісся», ТОВ «Полісся-інвест»,
ФГ «Пантус В.В.», ФГ «Хлібороб», ТОВ «Поліська сільськогосподарська
компанія», ТОВ «Рижанське», «Льон Полісся», ТОВ «Грінд Ленд Славута»,
ТОВ «Мілар-Агро» ,ТОВ «Флорішен Трейд», ПП СП «Тадетел», СФГ
«Демчук»,
ФГ «Бджілка», СФГ «Грушківське», ФГ «Невирівка
ОС», ФГ «Гурт АГ».
Торгівельні послуги надають 164 торгових точки, у тому числі 50
магазинів, 50 торгівельних павільйонів, 5 АЗС, 17 аптечних кіосків та аптек та
14 закладів громадського харчування на 650 посадкових місць.
Основну
товарну
структуру
експорту
складає
продукція
каменепереробки, імпорту – технологічне обладнання для каменедобувних та
переробних підприємств.
3. Транспортне сполучення
На території громади функціонує 12 автобусних маршрутів. Щоденна
кількість рейсів – 49. Не мають автобусного сполучення з адміністративним
центром села П'ятирічка, Рудня Шляхова, Калинівка, Теренці, Грабівка,
Заздрівка, Неверівка, Данилівка, Галинівка.
4. Бюджетна інфраструктура та розрахунковий обсяг бюджету
громади
За рахунок бюджету об’єднаної громади на її території
функціонуватимуть:
26 закладів охорони здоров’я, у тому числі: 18 фельдшерськоакушерських пунктів, 5 амбулаторій, 1 поліклініка, 1 лікарня, 1 пункт
постійного базування швидкої допомоги;
32 заклади освіти, у тому числі: 8 загальноосвітніх навчальних закладів
І-ІІІ ступеня, 7 загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступеня, 16
дошкільних навчальних закладів, 1 заклад позашкільної освіти;
52 заклади культури;
1 заклад фізичної культури.
Кількість приміщень, придатних для розміщення державних органів,
складає 6 одиниць.
Кількість приміщень, придатних для розміщення органів місцевого
самоврядування, складає 1 одиницю.

Обсяг доходів загального фонду (розрахунковий в умовах 2015 року)
громади становитиме 46 438,3 тис.грн., у тому числі:
 доходи без урахування трансфертів з державного бюджету (згідно
статті 64 Бюджетного кодексу України) 12 667,8 тис.грн.,
 базова дотація 5 163,5 тис.грн.,
 освітня субвенція 22 716,8 тис.грн.,
 медична субвенція (первинний рівень) 5 890,2 тис.грн.
Прогнозний обсяг видатків загального фонду громади становитиме
44 578,7 тис.грн.
Баланс фінансових ресурсів загального фонду: + 1859,6 тис.грн.
Прогнозний обсяг бюджету розвитку: ─
_______________________

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ ГРОМАД
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА

щодо Іршанської спроможної територіальної громади
(адміністративний центр – смт Іршанськ)
1. Загальна характеристика
Іршанська спроможна територіальна громада (далі – громада)
базуватиметься на території Володарсько-Волинського району.
Громада розташовуватиметься у центральній частині Житомирської
області.
До складу громади увійдуть 5 населених пунктів, на базі яких утворено
2 органи місцевого самоврядування, у тому числі смт Іршанськ (селищна
рада), 4 села (сільська рада).
Мінімальна відстань населених пунктів до адміністративного центру
складе 10 км, максимальна (1 населеного пункту) – 18 км.
Площа громади складатиме 64,2 кв. км.
Загальна кількість мешканців громади складе 7482 осіб, у тому числі
дітей: дошкільного віку – 379, шкільного віку – 851.
2. Економічний потенціал громади
На території, яку охоплюватиме громада, зареєстровано 92 суб’єкти
господарювання, у тому числі юридичних осіб – 33, фізичних осібпідприємців – 59.
В промисловості провідною є добувна галузь.
Функціонують 24 промислових підприємства: Іршанський гірничозбагачувальний комбінат, ТОВ «Валки-Ільменіт», ТОВ «Межиріченський
ГЗК», ПП «Іван», ТОВ «Стиль», ПП «Рута», ПП «Корида», ПП «Легіон-С»,
ТОВ «Основа-АТ», СП «Пульсар», ТОВ «Декоративний камінь України», ПП
«Діабаз», ТОВ «Віктор+К», ПП «Моноліт», ПП «Мінер», ДП «Магма-Пласт»,
ТОВ «Блок», ПСП фірма «Укргранресурс», ВП ТОВ «НАСА», ПП «ОМТМир»,
ТОВ «Поліський лабродарит», ПП «Тетяна», ПП «Грант», ТОВ
«Добринь».
Торгівельні послуги надають 65 торгових точок, в тому числі 52
магазини, 1 АЗС, 5 аптечних кіосків та аптек та 6 закладів громадського
харчування.
Основну товарну структуру імпорту складає обладнання.
3. Транспортне сполучення
На території громади функціонує 9 автобусних маршрутів. Щоденна
кількість рейсів – 20.
4. Бюджетна інфраструктура та розрахунковий обсяг бюджету
громади
За рахунок бюджету
функціонуватимуть:

об’єднаної

громади

на

її

території

4 заклади охорони здоров’я, в тому числі: 2 фельдшерсько-акушерських
пункти, 1 амбулаторія, 1 станція постійного базування швидкої допомоги;
5 закладів освіти, в тому числі: 2 загальноосвітні навчальні заклади І-ІІІ
ступеня, 2 дошкільні навчальні заклади, 1 заклад позашкільної освіти;
6 закладів культури;
1 заклад фізичної культури.
Кількість приміщень, придатних для розміщення державних органів,
складає 6 одиниць.
Кількість приміщень, придатних для розміщення органів місцевого
самоврядування, складає 1 одиницю.
Обсяг доходів загального фонду (розрахунковий в умовах 2015 року)
громади становитиме 23 666,7 тис.грн., у тому числі:
 доходи без урахування трансфертів з державного бюджету (згідно
статті 64 Бюджетного кодексу України) 15 680,6 тис.грн.,
 реверсна дотація – 2 357,8 тис.грн.,
 освітня субвенція 9 058,7 тис.грн.,
 медична субвенція (первинний рівень) 1 285,2 тис.грн.
Прогнозний обсяг видатків загального фонду громади становитиме
17 957,8 тис.грн.
Баланс фінансових ресурсів загального фонду: + 5 708,9 тис.грн.
Прогнозний обсяг бюджету розвитку: ─

_____________________

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ ГРОМАД
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА

щодо Новоборівської спроможної територіальної громади
(адміністративний центр – смт Нова Борова)
1. Загальна характеристика
Новоборівська спроможна територіальна громада (далі – громада)
базуватиметься на території Володарсько-Волинського району.
Громада розташовуватиметься у центральній частині Житомирської
області.
До складу громади увійдуть 24 населених пункти, на базі яких утворено
6 органів місцевого самоврядування, у тому числі смт Нова Борова (селищна
рада), 23 села (5 сільських рад).
Мінімальна відстань населених пунктів до адміністративного центру
складе 2 км, максимальна (2 населених пунктів) – 20 км.
Площа громади складатиме 209,7 кв. км.
Загальна кількість мешканців громади складе 9332 особи, у тому числі
дітей: дошкільного віку – 388, шкільного віку – 863.
2. Економічний потенціал громади
На території, яку охоплюватиме громада, зареєстровано 156 суб’єктів
господарювання, у тому числі юридичних осіб – 70, фізичних осібпідприємців –86.
В промисловості провідними є добувна, каменеобробна, залізобетонна,
столярна та швейна галузі.
Функціонує 58 промислових підприємств: Житомирська геологічна
експедиція, ВК «Синій камінь», ТОВ «Житомирбуррозвідка», ТОВ
«Геосервіс», ВАТ «Житомирнерудпром», ТОВ «Центр», ТОВ «Альфа Гран»,
ПФК фірма «Діл екс», ПП «Скала», ТОВ «Юніком-пром», ТОВ «Шершня»,
ПП «Валентина», ТОВ «Гран-капітал», ТОВ «Світанок ВВ», ТОВ «ГранітЦентр», ТОВ «Валки-Ільменіт», ТОВ «Гама», ТОВ «Гама 1», МПП «Арго»,
ТОВ «Руф», ТОВ «Граніти Володарщини», ПАТ «АПАК «Оранта», ФОП
Крещенко О.М., СТОВ «Луковецьке», ТОВ «Центр-Анастасія», ЛТД ТОВ
«Анастасія+М», ЛТД ФОП Нестикайло Любов Гнатівна, ФОП Кузнецов Юрій
Миколайович, ТОВ «ОСТ-К», ПВП «Сиріус», ТОВ «Сіріус-Титан», ТОВ
«Укргабро», ПП «Анастасія+М», ПП «Камелот», ПП «Ян і К», ПП «Паритет»,
СП «Іскар», ФОП Слобожан Михайло Леонідович, ФОП Семеній Ю.І., ФОП
Голуб Д.М., ФОП Паранський І.Л., ФОП Бараненко Н.В., ТОВ «Граніти
Володарщини», ТОВ «Оптима».
В галузевій структурі сільського господарства рослинництво становить
50%, тваринництво – 50%.
Основні сільськогосподарські підприємства, які здійснюють діяльність у
галузі рослинництва та мають найбільші площі землі в обробітку:
АПАК «Оранта», ТОВ «Оранта+», СТОВ «Луковецьке», ПП «Ягодинське»,
СТОВ «Колос», ФГ «Шваб.

Торгівельні послуги надають 98 торгових точок, у тому числі 84
магазини, 3 АЗС, 6 аптечних кіосків та аптек та 5 закладів громадського
харчування на 380 посадкових місць.
3. Транспортне сполучення
На території громади функціонує 10 автобусних та інших маршрутів.
Щоденна кількість рейсів – 10.
Залізничне сполучення з містами Житомир та Коростень. Функціонують
залізнична станція Нова Борова та залізнична платформа Фасова.
Відсутнє сполучення з адміністративним центром у селах Томашівка,
Ісаківка, Краснорічка.
4. Бюджетна інфраструктура та розрахунковий обсяг бюджету
громади
За рахунок бюджету об’єднаної громади на її території
функціонуватимуть:
9 закладів охорони здоров’я, а саме: 6 фельдшерсько-акушерських
пунктів, 2 амбулаторії та поліклініки, 1 станція постійного базування швидкої
допомоги;
12 закладів освіти, а саме: 3 загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ
ступеня, 2 загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступеня, 6 дошкільних
навчальних закладів, 1 заклад позашкільної освіти;
14 закладів культури;
1 заклад фізичної культури.
Кількість приміщень, придатних для розміщення державних органів,
складає 6 одиниць.
Кількість приміщень, придатних для розміщення органів місцевого
самоврядування, складає 1 одиницю.
Обсяг доходів загального фонду (розрахунковий в умовах 2015 року)
громади становитиме 20 551,2 тис.грн., у тому числі:
 доходи без урахування трансфертів з державного бюджету (згідно
статті 64 Бюджетного кодексу України) 5 930,9 тис.грн.,
 базова дотація 3 031,5 тис.грн.,
 освітня субвенція 9 450,2 тис.грн.,
 медична субвенція (первинний рівень) 2 138,6 тис.грн.
Прогнозний обсяг видатків загального фонду громади становитиме
19 491,3 тис.грн.
Баланс фінансових ресурсів загального фонду: + 1 059,9 тис.грн.
Прогнозний обсяг бюджету розвитку: ─
_________________

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ ГРОМАД
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА

щодо Барашівськаї спроможної територіальної громади
(адміністративний центр – с. Бараші)
1. Загальна характеристика
Барашівська спроможна територіальна громада (далі – громада)
базуватиметься на території Ємільчинського району.
Громада
розташовуватиметься
у
північно-західній
частині
Житомирської області.
До складу громади увійде 41 село на базі яких створено 12 сільських та
1 селищна ради.
Мінімальна відстань населених пунктів до адміністративного центру
складе 4,5 км, максимальна (2 населених пункти) – 22 км.
Площа громади складатиме 551 кв. км.
Загальна кількість мешканців громади складе 8528 осіб, у тому числі
дітей: дошкільного віку – 458, шкільного віку – 790.
2. Економічний потенціал громади
На
території,
яку
охоплюватиме
громада,
зареєстровано
203 суб’єкти господарювання, у тому числі юридичних осіб – 50, фізичних
осіб-підприємців – 153.
В промисловості найбільшу питому вагу займає переробна галузь
(ТОВ «Кам’яне сузір’я»).
Основні сільськогосподарські підприємства, які здійснюють діяльність
у галузі рослинництва: ТОВ «Лендком ЮА», ТОВ «Лендком Центр»,
ТОВ «Підлуби-Агро», ТОВ «Пром.мін.центр», ПСП АФ «Симони»,
ПСП «Восток-Запад», СТОВ «Поліський Край», ПОСП «Великояблунецьке»,
ТОВ «Нива», ФОП «Хотянівський» та ТОВ «Світоч».
Основні сільськогосподарські підприємства, які здійснюють діяльність
у галузі тваринництва: ПСП АФ «Симони», ПОСП «Великояблунецьке» та
ТОВ «Світоч».
Торгівельні послуги надають 63 функціонуючи торгові точки, у тому
числі 62 магазини та 1 аптека.
3. Транспортне сполучення
Не мають автобусного сполучення 35 сіл.
4. Бюджетна інфраструктура та розрахунковий обсяг бюджету
громади
За рахунок бюджету об’єднаної громади на її території
функціонуватимуть:
22 заклади охорони здоров’я, у тому числі: 17 фельдшерськоакушерських пунктів, 1 лікарня, 1 станція швидкої допомоги, 3 амбулаторії та
поліклініки;

22 заклади освіти, у тому числі: 5 загальноосвітніх навчальних закладів
І-ІІІ ступеня, 7 загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступеня, 9
дошкільних навчальних закладів та 1 заклад позашкільної освіти;
26 закладів культури.
Кількість приміщень, придатних для розміщення державних органів
складає 1 одиницю.
Кількість приміщень, придатних для розміщення органів місцевого
самоврядування складає 13 одиниць.
Обсяг доходів загального фонду (розрахунковий в умовах 2015 року)
громади становитиме 19 844,7 тис.грн., у тому числі:
 доходи без урахування трансфертів з державного бюджету (згідно
статті 64 Бюджетного кодексу України) – 3 167,6 тис.грн.,
 базова дотація – 3 616,2 тис.грн.,
 освітня субвенція – 11 181,5 тис.грн.,
 медична субвенція (первинний рівень) – 1 879,4 тис.грн.
Прогнозний обсяг видатків загального фонду громади становитиме
19 848,4 тис.грн.
Баланс фінансових ресурсів загального фонду: – 3,7 тис.грн.
Прогнозний обсяг бюджету розвитку: ─
__________________________________

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ ГРОМАД
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА

щодо Ємільчинської спроможної територіальної громади
(адміністративний центр – смт Ємільчине)
1. Загальна характеристика
Ємільчинська спроможна територіальна громада (далі – громада)
базуватиметься на території Ємільчинського району.
Громада
розташовуватиметься
у
північно-західній
частині
Житомирської області.
До складу громади увійдуть 78 населених пунктів, на базі яких створені
24 органи місцевого самоврядування, у тому числі смт Ємільчине і 3 села
(селищна рада) та 74 села (23 сільських ради).
Мінімальна відстань населених пунктів до адміністративного центру
складе 4 км, максимальна (3 населених пункти) – 43 км.
Площа громади складатиме 1560,8 кв. км.
Загальна кількість мешканців громади складе 26119 осіб, у тому числі
дітей: дошкільного віку – 1613, шкільного віку – 2785.
2. Економічний потенціал громади
На
території,
яку
охоплюватиме
громада,
зареєстровано
958 суб’єктів господарювання, у тому числі юридичних осіб – 133, фізичних
осіб-підприємців – 825.
В промисловості найбільшу питому вагу займають переробна галузь
(ДП «Ємільчинське лісове господарство», ТОВ «Пеллет-Енерго Ємільчине»)
та харчова промисловість (ВАТ «Ємільчинський хлібозавод», ТОВ
«Рихальський завод сухого молока»).
Основні сільськогосподарські підприємства, які здійснюють діяльність
у галузі рослинництва: ПСП «Восток-Запад», ФГ «Світанок К», ПОСП
«Зірка», СТОВ «Агроеліта», СТОВ «Поліський край», ПСП «ХутірМокляківське», ТОВ «Сергіївка-Агро», ПП «Золоте руно», ФГ «Галина С»,
ПОСП «Колос», ФГ ім. Мічуріна, ФГ «Євтушок Г.О.»., ДП ДГ «Рихальське»,
СТОВ «Світанок», СТОВ «Нове життя», ПП «Урожай», ФГ «Надія Є», ТОВ
«Лан Полісся», ТОВ «Лан Полісся-Агро», ТОВ «Лендком ЮА», ТОВ
«Підлуби-Агро», ТОВ «Підлуби-Агро+», ФГ «Серпутько В.Ф.», СТОВ
«Надія», ТОВ «Агро-Цвіт-2012», ФГ «Росток ЗПФ».
Основні сільськогосподарські підприємства, які здійснюють діяльність
у галузі тваринництва: ПОСП «Зірка», ФГ «Світанок К», ФГ «Галина С»,
ФГ ім. Мічуріна, ФГ «Євтушок Г.О.», ДП ДГ «Рихальське», СТОВ
«Світанок», ФГ «Надія Є», ФГ «Росток ЗПФ».
Торгівельні послуги надають 244 функціонуючих торгових точки, у
тому числі: 228 магазинів, 4 АЗС, 12 аптечних кіосків та аптек.
3. Транспортне сполучення
Не мають автобусного сполучення 54 села.

4. Бюджетна інфраструктура та розрахунковий обсяг бюджету
громади
За рахунок бюджету об’єднаної громади на її території
функціонуватимуть:
47 закладів охорони здоров’я, у тому числі: 37 фельдшерськоакушерських пунктів, 1 лікарня, 1 станція постійного базування швидкої
допомоги, 8 амбулаторій та поліклінік;
57 закладів освіти, у тому числі: 17 загальноосвітніх навчальних закладів
І-ІІІ ступеня, 10 загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступеня,
1 загальноосвітній навчальний заклад І ступеня, 28 дошкільних навчальних
закладів та 1 заклад позашкільної освіти;
56 закладів культури;
1 заклад фізичної культури.
Кількість приміщень, придатних для розміщення державних органів
складає 6 одиниць.
Кількість приміщень, придатних для розміщення органів місцевого
самоврядування складає 24 одиниці.
Обсяг доходів загального фонду (розрахунковий в умовах 2015 року)
громади становитиме 67 876,9 тис.грн., у тому числі:
 доходи без урахування трансфертів з державного бюджету (згідно
статті 64 Бюджетного кодексу України) – 15 551,1 тис.грн.,
 базова дотація – 7 659,7 тис.грн.,
 освітня субвенція – 39 972,2 тис.грн.,
 медична субвенція (первинний рівень) – 4693,9 тис.грн.
Прогнозний обсяг видатків загального фонду громади становитиме
67 277,0 тис.грн.
Баланс фінансових ресурсів загального фонду: + 599,9 тис.грн.
Прогнозний обсяг бюджету розвитку: ─

__________________________________

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ ГРОМАД
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА

щодо Житомирської спроможної територіальної громади
(адміністративний центр – м. Житомир)
1. Загальна характеристика
Житомирська спроможна територіальна громада (далі – громада)
базуватиметься на території м. Житомира та Житомирського району.
Громада розташовуватиметься у південній частині Житомирської
області.
До складу громади увійдуть 91 населений пункт, на базі яких створені
32 органи місцевого самоврядування, у тому числі місто Житомир (міська
рада), смт Новогуйвинське, смт Озерне, смт Гуйва (селищна рада), 87 сіл (30
сільських рад).
Мінімальна відстань населених пунктів до адміністративного центру
складе 4 км, максимальна (2 населених пункти) – 42 та 45 км.
Площа громади складатиме 1441,4 кв. км.
Загальна кількість мешканців громади складе 340164 особи., у тому
числі дітей: дошкільного віку – 26626, шкільного віку – 33936.
2. Економічний потенціал громади
На території громади зареєстровано 10939 суб’єктів господарювання –
юридичних осіб.
Найбільші
функціонуючі
промислові
підприємства:
ВАТ «Житомирпиво», Житомирська філія ЗАТ «Золотий каравай»,
Житомирська
кондитерська
фабрика
«Житомирські
ласощі»,
ВАТ «Житомирський маслозавод», Житомирський лікеро-горілчаний завод,
ЗАТ «Житомирський м'ясокомбінат», ВАТ «Молочник», ЗАТ «Україна», ВАТ
«Крок», Філія СП ТОВ «Ріф-1», ТОВ «Ферпласт-Україна», ТОВ «ТУСМО»,
ВАТ «Житомирський завод покрівельних та ізоляційних матеріалів», ВАТ
«Житомирський завод скловиробів», ВАТ «Житомирський комбінат
силікатних виробів», ВАТ «Біомедскло», ТОВ «Житомирський картонний
комбінат», ТОВ Котлозавод «Крігер», ВАТ «Верстатуніверсалмаш», ТОВ
«Юка-Інвест», ТОВ «Промислова», ТОВ «Будстиль-КП», ТОВ «ЕВН», ТОВ
«Галактік», ТОВ «Комбікормовий завод «Константа», ТОВ «Юніком», ТОВ
«Житомиртепломаш», ТДВ «Березівський кар’єр», ПП «Давидівський кар’єр»,
ПП «Амід», ТОВ «Атем Франк», ДП «Крупозавод Озерянка», ТОВ «Фабрика
Класум», ТОВ «Еком’ясо», ДП «Житомирлісгосп», ДП «Житомирський
бронетанковий завод», ЗАТ «Ліктрави».
Основні підприємства, які здійснюють діяльність у галузі рослинництва:
ТОВ «Житомирнасінтрав», ТОВ «Сатурн-Агрос», ТОВ «Агро-Юніверсал»,
ТОВ ВО «Агро-Пром-Сервіс», ВСК «Світоч», ТОВ «Шанс», СТОВ
«Ліщинське», СПП «Лад», ТОВ КСЦ «Алюр», ПП «Глибочанське-ОСМВ»,
ФГ «Годиха», ТОВ «Житомирщина Агро», СТОВ «Агро-Полісся», ТОВ
«Черемошне-Агро», ТОВ СП «Нібулон», ПП «Троянівське», ТОВ «Зернова

компанія Полісся», ТОВ «Український солод», ПП «Миролюбівське», ТОВ
«Вертокиївка», ТОВ «Вертокиївка-Хміль», ФГ «Степок-Агро», СФГ
«Сонячний пагорб», СТОВ «Млинище», ПОСП «Іванківське», ТОВ
«Зороківське», ТОВ «Староолександрівка».
З них мають найбільші площі земель в обробітку: ТОВ «Сатурн-Агрос»,
ТОВ
«Агро-Юніверсал»,
ТОВ
«Шанс»,
СТОВ
«Ліщинське»,
ПП «Глибочанське-ОСМВ», ТОВ «Житомирщина Агро», ТОВ СП «Нібулон»,
ПП «Троянівське», СПП «Лад», ПП «Миролюбівське», ТОВ «Вертокиївка»,
СТОВ «Млинище», СФГ «Сонячний пагорб», ТОВ «Зороківське», ТОВ
«Староолександрівка».
Основні сільськогосподарські підприємства, які здійснюють діяльність
у галузі тваринництва: АТЗТ Агрофірма «Міг», ФГ «Вручинський», ФГ
«Василівське-2005», ПП «Миролюбівське», ТОВ «Вертокиївка», ФГ «ЛукаАгро», ФГ «Л-Володимирівське», ТОВ «Агрофірма «Бджоловод ЛТД».
Торгівельні послуги на території Житомирського району надають
337 торгових точок, у тому числі 238 магазинів, 19 АЗС та 20 аптечних кіосків
і аптек та 70 закладів громадського харчування на 1545 посадкових місць.
Основна товарна структура експорту товарів: продукти харчування,
зернові культури, круглий ліс хвойних порід необроблений, пиломатеріали,
дрова паливні, пиловник хвойний, вироби з каменю, морозильне обладнання,
меблі кухонні, лікарські засоби, пляшки та аналогічні вироби.
3. Транспортне сполучення
На території громади функціонує 23 міських, 8 приміських та
24 міжміських автобусних маршрутів. Щоденна кількість рейсів з
урахуванням міжміських автобусних маршрутів, які здійснюються через
населені пункти громади, 527.
У місті Житомирі функціонує 10 тролейбусних та 1 трамвайний
маршрути.
Залізничне сполучення мають місто Житомир, села Дубовець, Бистра,
Пряжів, Кодня, Станишівка, Світин, Вереси, Гадзинка, Нова Бистра, Ліщин,
Нова Вигода.
4. Бюджетна інфраструктура та розрахунковий обсяг бюджету
громади
За рахунок бюджету об’єднаної громади, на її території
функціонуватимуть:
99 закладів охорони здоров’я, а саме: 61 фельдшерсько-акушерських
пунктів, 30 амбулаторій та поліклінік, 7 лікарень, 1 станція постійного
базування швидкої допомоги;
192 заклади освіти, а саме: 71 загальноосвітній навчальний заклад
І-ІІІ ступеня, 21 загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступеня,
8 загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня, 81 дошкільний навчальний
заклад, 11 закладів позашкільної освіти;
22 заклади культури.
Кількість приміщень, придатних для розміщення державних органів,
складає 17 одиниць.

Кількість приміщень, придатних для розміщення органів місцевого
самоврядування, складає 34 одиниці.
Обсяг доходів загального фонду (розрахунковий в умовах 2015 року)
громади становитиме 994 327,7 тис.грн., у тому числі:
 доходи без урахування трансфертів з державного бюджету (згідно
статті 64 Бюджетного кодексу України) – 563 574,9 тис.грн.,
 реверсна дотація – 11 250,5 тис.грн.,
 освітня субвенція – 256 091,3 тис.грн.,
 медична субвенція – 185 912,0 тис.грн.
Прогнозний обсяг видатків загального фонду громади становитиме
881 542,9 тис.грн.
Баланс фінансових ресурсів загального фонду: + 112 784,8 тис.грн.
Прогнозний обсяг бюджету розвитку: 14 061,9 тис.грн.

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ ГРОМАД
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА

щодо Гулянецької спроможної територіальної громади
(адміністративний центр – с. Гулянка)
1. Загальна характеристика
Гулянецька спроможна територіальна громада (далі – громада)
базуватиметься на території Коростенського району.
Громада розташовуватиметься у північній частині Житомирської
області.
До складу громади увійдуть 33 села, на базі яких створені 8 сільських
рад.
Мінімальна відстань населених пунктів до адміністративного центру
складе 3 км, максимальна (1 населений пункт) – 36 км.
Площа громади складатиме 410,2554 кв. км.
Загальна кількість мешканців громади складе 8547 осіб, у тому числі
дітей: дошкільного віку – 552, шкільного віку – 1102.
2. Економічний потенціал громади
На території, яку охоплюватиме громада, зареєстровано 30 юридичних
осіб (відокремлених підрозділів).
На території громади функціонують 6 промислових підприємств, а саме:
ТОВ «Омелянівський кар’єр», ПрАТ «Омелянівський гранітний кар`єр»,
ПАТ «Ушицький комбінат будівельних матеріалів», ТОВ «Гулянецький
щебзавод», ТОВ «Альфа-Техімпекс».
В промисловості найбільшу питому вагу займає добувна промисловість.
Основні підприємства, які здійснюють діяльність у галузі рослинництва:
ТОВ «Обрій», СТОВ «Бондарівське», СФГ «Берізка», СТОВ «Іскра»,
ТОВ «Добре поле», СТОВ «Дружба», ТОВ «Камілгруп».
Найбільші площі землі в обробітку мають ТОВ «Обрій» та
СТОВ «Бондарівське».
Основними сільськогосподарськими підприємствами, які здійснюють
діяльність у галузі тваринництва: ТОВ «Обрій»,. СФГ «Берізка», СТОВ
«Іскра», СТОВ «Дружба».
Торгівельні послуги надають 53 торгових точки та 8 закладів
громадського харчування. Не в кожному населеному пункті громади є
магазини, в них забезпечено виїзну торгівлю.
Основна товарна структура експорту – щебенева продукція, імпорту –
обладнання.
3. Транспортне сполучення
На території громади функціонує 6 автобусних маршрутів. Не мають
автобусного сполучення з адміністративним центром села: Білка, Рудня
Білківська, Сушки, Кам’яна гора, Новина, Рудня, Олександрівка.

Також наявні інші види сполучення: дизель-поїзди НовоградВолинського та Житомирського напрямку, автобуси міжміського сполучення.
4. Бюджетна інфраструктура та розрахунковий обсяг бюджету
громади
За рахунок бюджету об’єднаної громади на її території
функціонуватимуть:
18 закладів охорони здоров’я, а саме: 12 фельдшерсько-акушерських
пунктів, 3 амбулаторії, 3 лікарні;
12 закладів освіти, а саме: 7 загальноосвітніх навчальних закладів
І-ІІІ ступеня, 1 загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступеня,
4 дошкільних навчальних заклади;
29 закладів культури;
1 заклад фізичної культури.
Кількість приміщень, придатних для розміщення органів місцевого
самоврядування складає 8 одиниць.
Обсяг доходів загального фонду (розрахунковий в умовах 2015 року)
громади становитиме 23 356,9 тис.грн., у тому числі:
 доходи без урахування трансфертів з державного бюджету (згідно
статті 64 Бюджетного кодексу України) – 8 251,4 тис.грн.,
 базова дотація – 477,9 тис.грн.,
 освітня субвенція – 13 015,7 тис.грн.,
 медична субвенція (первинний рівень) – 1 611,9 тис.грн.
Прогнозний обсяг видатків загального фонду громади становитиме
21 017,4 тис.грн.
Баланс фінансових ресурсів загального фонду: + 2 339,5 тис.грн.
Прогнозний обсяг бюджету розвитку: ─

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ ГРОМАД
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА

щодо Коростенської спроможної територіальної громади
(адміністративний центр – м. Коростень)
1. Загальна характеристика
Коростенська спроможна територіальна громада (далі – громада)
базуватиметься на території Коростенського району.
Громада розташовуватиметься у північній частині Житомирської
області.
До складу громади увійдуть 53 населених пункти, на базі яких створені
23 органи місцевого самоврядування, у тому числі місто Коростень (міська
рада) та 52 села (22 сільських ради).
Мінімальна відстань населених пунктів до адміністративного центру
складе 3 км, максимальна (2 населених пункти) – 37 км.
Площа громади складатиме 863,8396 кв. км.
Загальна кількість мешканців громади складе 79142 особи, у тому числі
дітей: дошкільного віку – 5361, шкільного віку – 8164 осіб.
2. Економічний потенціал громади
На території, яку охоплюватиме громада, зареєстровано 65 юридичних
осіб (відокремлених підрозділів).
На території громади функціонують 22 промислові підприємства:
ТДВ «Коростенський щебзавод», ТОВ «Техрозробка», ПАТ «КРАПТ»,
ТДВ «Коростенський комбінат хлібопродуктів», Комбінат громадського
харчування, Коростенська районна спілка споживчих товариств, філія
«Коростенська ДЕД» ДП «Житомирський облавтодор», філія «Коростенський
райавтодор», ДП «Коростенський лісгосп АПК», ПрАТ «Бехівський
спецкар’єр», ТОВ «Бехівський гранітний кар’єр», відокремлений структурний
підрозділ «Бехівське кар’єроуправління», ТОВ «Кар’єр Дідковичі»,
ТОВ
«СПЕЦГОРТЕХНІКА»,
ТОВ
«Миколаївський
кар’єр»,
ТОВ «Олександрійський кар’єр», ТОВ «Михайлівський кар’єр»,
ТОВ «Васильківський кар’єр», ПАТ «Коростенський шляхзалізобетон»,
ПрАТ «Транснаціональна корпорація «Граніт», ТОВ «Науково-виробниче
підприємство «Промкомплект», ТДВ «ТК «Коростенський щебзавод».
В промисловості найбільшу питому вагу займає добувна галузь.
Основні підприємства, які здійснюють діяльність у галузі рослинництва:
ТОВ «Агросвіт Житомир», ПОСП «Нива», ТОВ «Бурштиновий лан»,
ДП «Грозинське», ПОСП «Мединівське», ПСП «Новаки», ПОСП «Зоря»,
СТОВ «Відродження», ТОВ «Ниви Полісся» та ТОВ «Поліська аграрна
група».
Найбільші площі землі в обробітку мають ТОВ «Бурштиновий лан»,
ДП «Грозинське», ТОВ «Агросвіт Житомир», ТОВ «Ниви Полісся» та
ТОВ «Поліська аграрна група».

Основні сільськогосподарські підприємства, які здійснюють діяльність
у
галузі
тваринництва:
ПОСП
«Нива»,
ДП
«Грозинське»,
ПОСП «Мединівське», ПОСП «Зоря», ТОВ «ДФГ Агро».
Торгівельні послуги надають 70 торгових точок, у тому числі
68 магазинів, 2 АЗС та 9 закладів громадського харчування.
Основна товарна структура експорту – щебенева продукція, імпорту –
обладнання.
3. Транспортне сполучення
На території громади на функціонує 11 автобусних маршрутів. Не мають
автобусного сполучення з адміністративним центром села Велень, Дуброва,
Давидки, Дружбівка, Відень.
Також є залізничне сполучення: електропоїзди Київського напрямку,
дизель-поїзди Житомирського та Овруцького напрямку, автобуси міжміського
сполучення.
4. Бюджетна інфраструктура та розрахунковий обсяг бюджету
громади
За рахунок бюджету об’єднаної громади на її території
функціонуватимуть:
37 закладів охорони здоров’я, а саме: 32 фельдшерсько-акушерських
пункти, 3 амбулаторії, 2 лікарні;
72 заклади освіти, а саме: 22 загальноосвітніх навчальних заклади
І-ІІІ ступеня, 9 загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступеня,
3 загальноосвітніх навчальні заклади І ступеня, 36 дошкільних навчальних
заклади, 2 заклади позашкільної освіти;
64 закладів культури;
3 заклади фізичної культури.
Кількість приміщень, придатних для розміщення державних органів
складає 6 одиниць.
Кількість приміщень, придатних для розміщення органів місцевого
самоврядування складає 24 одиниць.
Обсяг доходів загального фонду (розрахунковий в умовах 2015 року)
громади становитиме 188 387,0 тис.грн., у тому числі:
 доходи без урахування трансфертів з державного бюджету (згідно
статті 64 Бюджетного кодексу України) – 95 540,3 тис.грн.,
 освітня субвенція – 72 262,8 тис.грн.,
 медична субвенція (первинний рівень) – 20 583,9 тис.грн.
Прогнозний обсяг видатків загального фонду громади становитиме
189 729,0 тис.грн.
Баланс фінансових ресурсів загального фонду: – 1 342,0 тис.грн.
Прогнозний обсяг бюджету розвитку: 493,0 тис.грн.

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ ГРОМАД
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА

щодо Лісівщинської спроможної територіальної громади
(адміністративний центр – с. Лісівщина)
1. Загальна характеристика
Лісівщинська спроможна територіальна громада (далі – громада)
базуватиметься на території Коростенського району.
Громада розташовуватиметься у північній частині Житомирської
області.
До складу громади увійдуть 22 села, на базі яких створені 7 сільських
рад.
Мінімальна відстань населених пунктів до адміністративного центру
складе 4 км, максимальна (2 населених пунктів) – 34 км.
Площа громади складатиме 387,1366 кв. км.
Загальна кількість мешканців громади складе 4864 осіб, у тому числі
дітей: дошкільного віку – 331, шкільного віку – 580.
2. Економічний потенціал громади
На території, яку охоплюватиме громада, зареєстровано 23 юридичні
особи (відокремлені підрозділи).
На території громади функціонують промислові підприємства:
ТОВ «Шершня», ТОВ «Кераміка Полісся», ТОВ «Укрільменіт».
Основні підприємства, які здійснюють діяльність у галузі рослинництва:
СТОВ ім. Чкалова, ПОСП «Мелені», ТОВ «Екоплант-Плюс», ФГ
«Веселівське».
Найбільшу площу землі в обробітку має ПОСП «Мелені».
Основні сільськогосподарські підприємства, які здійснюють діяльність
у галузі тваринництва: СТОВ ім. Чкалова, ПОСП «Мелені»,
СТОВ «Іванівське».
Торгівельні послуги надають 26 торгових точок та 4 заклади
громадського харчування. Не в кожному населеному пункті громади є
магазини, в них забезпечено виїзну торгівлю.
Основна товарна структура імпорту –обладнання.
3. Транспортне сполучення
На території громади функціонують 3 автобусні маршрути. Не мають
автобусного сполучення з адміністративним центром села: Холосне, Злобичи,
Нивки, Мелені, Граби, Полянка, Винарівка, Десятини, Шершні.
Також є залізничне сполучення: дизель-поїзди Житомирського
напрямку.

4. Бюджетна інфраструктура та розрахунковий обсяг бюджету
громади
За рахунок бюджету об’єднаної громади на її території
функціонуватимуть:
14 закладів охорони здоров’я, а саме: 12 фельдшерсько-акушерських
пунктів, 1 амбулаторія, 1 лікарня;
12 закладів освіти, а саме: 3 загальноосвітніх навчальних заклади
І-ІІІ ступеня, 4 загальноосвітніх навчальних заклади І-ІІ ступеня,
2 загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня, 3 дошкільних навчальних
закладів;
24 заклади культури.
Кількість приміщень, придатних для розміщення органів місцевого
самоврядування складає 7 одиниць.
Обсяг доходів загального фонду (розрахунковий в умовах 2015 року)
громади становитиме 13 723,5 тис.грн., у тому числі:
 доходи без урахування трансфертів з державного бюджету (згідно
статті 64 Бюджетного кодексу України) – 6 092,2 тис.грн.,
 базова дотація – 143,5 тис.грн.,
 освітня субвенція – 6 572,7 тис.грн.,
 медична субвенція (первинний рівень) – 915,1 тис.грн.
Прогнозний обсяг видатків загального фонду громади становитиме
11 690,5 тис.грн.
Баланс фінансових ресурсів загального фонду: + 2 033,0 тис.грн.
Прогнозний обсяг бюджету розвитку: ─
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ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ ГРОМАД
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА

щодо Коростишівської спроможної територіальної громади
(адміністративний центр – м. Коростишів)
1. Загальна характеристика
Коростишівська спроможна територіальна громада (далі – громада)
базуватиметься на території Коростишівського району.
Громада
розташовуватиметься
у
південно-східній
частині
Житомирської області.
До складу громади увійдуть 64 населених пункти, на базі яких створені
23 органи місцевого самоврядування, у тому числі місто Коростишів і 2 села
(міська рада) та 61 село (22 сільські ради).
Мінімальна відстань населених пунктів до адміністративного центру
складе 3 км, максимальна – 30 км.
Площа громади складатиме 974 кв. км.
Загальна кількість мешканців громади складе 41130 осіб, у тому числі
дітей: дошкільного віку – 3290, шкільного віку – 5369.
2. Економічний потенціал громади
На території, яку охоплюватиме громада, зареєстровано 3071 суб’єктів
господарювання, з яких 688 – юридичних осіб, 2383 – фізичних осібпідприємців.
В промисловості найбільшу питому вагу займають каменедобувна
(ПAT «Коростишівський гранітний кар’єр», ПАТ «Коростишівський кар’єр»,
ТОВ «Новогородецький кар'єр») та каменеобробна (ТОВ «Граніт інвест»,
ТОВ «Лабрадорит», ВКФ у формі ТОВ «Санрайз») галузі промисловості.
В галузевій структурі сільського господарства рослинництво становить
95%, тваринництво – 5 %.
Основні сільськогосподарські підприємства, які здійснюють діяльність
у галузі рослинництва: СФГ «Вілія», ФГ «Гордійчук», ФГ «Галина Гаврилюк»,
ПП «Мартинюк», СТОВ «Вікторія Полісся», ПП «Камянобрідське»,
СТОВ Торчинське», ТОВ «Андріївське», СФГ «Пріоритет», СФГ «Сузір’я»,
СФГ «Валентина», СФГ «Здвиг», ТОВ «Агро контакт», ФГ «Козак ЛТГ»,
ПП «Полісся», ТОВ «Коростишівземінвест», СТОВ «Племзавод Коростишів»,
ПП «Нива», СТОВ «Україна», ТОВ «Габроінвест», ТОВ «Агростем»,
МП «Біопродукт», ТОВ «АСТ», ТОВ «БМ- Агро».
Основні сільськогосподарські підприємства, які здійснюють діяльність
у галузі тваринництва: СТОВ «Племзавод Коростишівський», ПП «Нива»,
СТОВ «Вікторія Полісся», ФГ «Рибацький стан», СФГ «Надія»,
СФГ «Пріоритет», ФГ «Тетяна Петраківська», ТОВ «Агроконтакт»,
ПАТ «Новий шлях», СФГ «Валентина», ТОВ «Торчинське».
Торгівельні послуги надають 215 функціонуючих торгових точок, у тому
числі 192 магазини, 17 аптечних кіосків та аптек, 6 АЗС і 43 заклади
громадського харчування на 1757 посадкових місць.

Основна товарна структура експорту та імпорту: лісоматеріали круглі
(пиловник сосновий), вироби з природного каменю (стели, постаменти,
кубики, квітники, цоколі, плити, плитка, стовпчики, бруківка, бордюри).
3. Транспортне сполучення
Із 64 населених пунктів, що входять до складу громади, не мають
автобусного сполучення з адміністративним центром 9 сіл (Новогородське,
Червоний Рівець, Браженець, Єлизаветівка, Малі Кошарища, Городенка, Три
Копці, Кулішівка, Бобрик).
4. Бюджетна інфраструктура та розрахунковий обсяг бюджету
громади
За рахунок бюджету об’єднаної громади на її території
функціонуватимуть:
36 закладів охорони здоров’я, а саме: 25 фельдшерсько-акушерських
пунктів, 9 амбулаторій та поліклінік, 1 лікарня та 1 станція постійного
базування швидкої допомоги;
55 закладів освіти, а саме: 15 загальноосвітніх навчальних закладів
І-ІІІ ступеня, 7 загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступеня,
3 загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня, 25 дошкільних навчальних
закладів та 5 закладів позашкільної освіти;
62 закладів культури;
3 заклади фізичної культури.
Кількість приміщень, придатних для розміщення державних органів
складає 6 одиниць.
Кількість приміщень, придатних для розміщення органів місцевого
самоврядування складає 3 одиниць.
Обсяг доходів загального фонду (розрахунковий в умовах 2015 року)
громади становитиме 94 986,8 тис.грн., у тому числі:
 доходи без урахування трансфертів з державного бюджету (згідно
статті 64 Бюджетного кодексу України) – 34 806,6 тис.грн.,
 базова дотація – 9 583,9 тис.грн.,
 освітня субвенція – 44 522,6 тис.грн.,
 медична субвенція (первинний рівень) – 6 073,7 тис.грн.
Прогнозний обсяг видатків загального фонду громади становитиме
87 580,1 тис.грн.
Баланс фінансових ресурсів загального фонду: + 7 406,7 тис.грн.
Прогнозний обсяг бюджету розвитку: 800,0 тис.грн.
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ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ ГРОМАД
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА

щодо Лугинської спроможної територіальної громади
(адміністративний центр – смт Лугини)
1. Загальна характеристика
Лугинська спроможна територіальна громада (далі – громада)
базуватиметься на території Лугинського району.
Громада розташовуватиметься у північній частині Житомирської
області.
До складу громади увійдуть 49 населених пункти, на базі яких створені
18 органів місцевого самоврядування, у тому числі смт Лугини, смт Жовтневе
і 4 села (2 селищні ради) та 44 села (16 сільських рад)
Мінімальна відстань населених пунктів до адміністративного центру
складе 3 км, максимальна (1 населеного пункту) – 38 км.
Площа громади складатиме 994,13 кв. км.
Загальна кількість мешканців громади складе 17204 особи, у тому числі
дітей: дошкільного віку – 819, шкільного віку – 1640.
2. Економічний потенціал громади
На території, яку охоплюватиме громада, зареєстровано 1100 суб’єктів
господарювання, у тому числі 327 юридичних осіб та 773 фізичних осіб.
На території громади функціонують 7 промислових підприємства, а
саме:
ДП «Лугинське лісове господарство»;
ДП
«Лугинське
державне
лісогосподарське
агропромислове
підприємство «Лугинський держлісгосп АПК»;
Приватне акціонерне товариство «Лугинський хлібозавод»;
Липницьке МПД ДП «Укрспирт»;
Приватне акціонерне товариство «Кремнянський крохмальний завод»;
Товариство з обмеженою відповідальністю «Малодивлинський
гранкар’єр»;
Філія Озерянського торфозаводу ДП «Житомирторф».
В галузевій структурі сільського господарства рослинництво становить
60%, тваринництво 40%.
Основні підприємства, які здійснюють діяльність у галузі рослинництва:
Приватне сільськогосподарське підприємство з орендними відносинами
«Україна»;
Товариство з обмеженою відповідальністю «Агро Інвест Лугини»;
Товариство з обмеженою відповідальністю «Живена»;
Селянське (фермерське) господарство «Ялинка»;
Товариство з обмеженою відповідальністю «Степанівське»;
Приватне сільськогосподарське підприємство з орендними відносинами
«Аеліта»;
Фермерське господарство «Надія»;

Товариство з обмеженою відповідальністю «Липники»;
Селянське (фермерське) господарство «Липники»;
Товариство з обмеженою відповідальністю «АПГ Кремнянський
крохмальний завод»;
Товариство з обмеженою відповідальністю «Червона волока»;
Комунальне підприємство «Топільнянське» Топільнянської сільської
ради;
Фермерське господарство «Жеревці».
у тому числі сільськогосподарські підприємства, які мають найбільші
площі землі в обробітку:
Приватне сільськогосподарське підприємство з орендними відносинами
«Україна»;
Товариство з обмеженою відповідальністю «Агро Інвест Лугини»;
Товариство з обмеженою відповідальністю «Степанівське»;
Товариство з обмеженою відповідальністю «Липники»;
Товариство з обмеженою відповідальністю «АПГ Кремнянський
крохмальний завод»;
Товариство з обмеженою відповідальністю «Червона волока»;
Комунальне підприємство «Топільнянське» Топільнянської сільської
ради.
Основні сільськогосподарські підприємства, які здійснюють діяльність
у галузі тваринництва:
Приватне сільськогосподарське підприємство з орендними відносинами
«Україна»;
Товариство з обмеженою відповідальністю «Степанівське»;
Товариство з обмеженою відповідальністю «Липники»;
Товариство з обмеженою відповідальністю «Червона волока»;
Комунальне підприємство «Топільнянське» Топільнянської сільської
ради.
Основна товарна структура експорту:
пиловник сосновий та дубовий;
фанера сировина;
деревина технологічна.
Торгівельні послуги на території об’єднаної громади надають
138 торгових точок, у тому числі 130 магазинів, 1АЗС, 7 аптечних кіосків та
аптек, 1 АЗС та 11 закладів громадського харчування на 800 посадкових місць.
3. Транспортне сполучення
На території громади наявне залізничне сполучення.
Щоденно здійснюється 40 рейсів на 15 автобусних та іншими
маршрутах.
Відсутнє сполучення в селах Крупчатка, Великий Ліс, Кам’яна Гірка,
Степанівка, Новосілка, Осни, Малахівка, Буда, Вербівка, Іванівка, Леонівка,
Бобричі, Волошине, Красносілка, Рудня-Жеревці.

4. Бюджетна інфраструктура та розрахунковий обсяг бюджету
громади
За рахунок бюджету об’єднаної громади, на її території
функціонуватимуть:
21 заклад охорони здоров’я, а саме: 12 фельдшерсько-акушерських
пункти, 6 амбулаторій, поліклінік, 1 лікарня та 2 станції швидкої допомоги;
36 закладів освіти, а саме: 3 загальноосвітні навчальні заклади
ІІІІ ступеня, 15 загальноосвітніх навчальних заклади І ступеня, 17 дошкільних
навчальних закладів та 1 заклад позашкільної освіти;
18 закладів культури;
1 заклад фізичної культури.
Кількість приміщень, придатних для розміщення державних органів
складає 8 одиниць.
Кількість приміщень, придатних для розміщення органів місцевого
самоврядування складає 18 одиниць.
Обсяг доходів загального фонду (розрахунковий в умовах 2015 року)
громади становитиме 38 250,3 тис.грн., у тому числі:
 доходи без урахування трансфертів з державного бюджету (згідно
статті 64 Бюджетного кодексу України) – 9 879,7 тис.грн.,
 базова дотація – 4 894,8 тис.грн.,
 освітня субвенція – 20 818,2 тис.грн.,
 медична субвенція (первинний рівень) – 2 657,6 тис.грн.
Прогнозний обсяг видатків загального фонду громади становитиме
39 577,6 тис.грн.
Баланс фінансових ресурсів загального фонду: – 1 327,3 тис.грн.
Прогнозний обсяг бюджету розвитку: 760,0 тис.грн.
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ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ ГРОМАД
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА

щодо Любарської спроможної територіальної громади
(адміністративний центр – смт Любар)
1. Загальна характеристика
Любарська спроможна територіальна громада (далі – громада)
базуватиметься на території Любарського району.
Громада
розташовуватиметься
у
південно-західній
частині
Житомирської області.
До складу громади увійдуть 48 населених пункти, на базі яких створені
25 органів місцевого самоврядування, у тому числі смт Любар (селищна рада)
та
47 сіл (24 сільських рад).
Мінімальна відстань населених пунктів до адміністративного центру
складе 2 км, максимальна (1 населеного пункту) – 29 км.
Площа громади складатиме 757 кв. км.
Загальна кількість мешканців громади складе 28079 осіб, у тому числі
дітей: дошкільного віку – 1613, шкільного віку – 2807.
2. Економічний потенціал громади
На території, яку охоплюватиме громада, зареєстровано 1291 суб’єктів
малого і середнього підприємництва, з яких 448 – юридичних осіб, 843 –
фізичних осіб-підприємців.
В промисловості найбільшу питому вагу займає харчова промисловості
(ТОВ «Агропродукт», ПП «Ренет», ТОВ «Налтекс», АФ «Відродження»).
В галузевій структурі сільського господарства рослинництво становить
86%, тваринництво – 14%.
Основні сільськогосподарські підприємства, які здійснюють діяльність
у галузі рослинництва: ТОВ «Агро-Регіон», АФ «Гізівщина»,
ТОВ «Хмільницьке», ПСП ім. Пархоменка, ТОВ «Хмільницьке» ВП
АФ «Горопаївське», СФГ «Едельвейс», ТОВ «Агролайн Україна»,
СФГ «Оксана», СТОВ «Привітівське», Державний аграрний технікум
с. Н. Чортория, ДП ДГ «Нова Перемога», ТОВ «Відродження», ТОВ «А.Т.К.»,
ПРаТ «ПЗ Агро-Регіон», ТОВ «Агро Любар», ТОВ «Хмільницьке»
ВП «Бичівське».
Основні сільськогосподарські підприємства, які здійснюють діяльність
у галузі тваринництва: ТОВ «Агролайн Україна», ДП ДГ «Нова Перемога»,
ТОВ «Хмільницьке» ВП АФ «Авангард», СФГ «Едельвейс»,
ПСП ім. Пархоменка, СФГ « Злагода», ТОВ «Хмільницьке» ВП АФ«Україна
Браталів», ТОВ «Поліський господар», ПА «Тетерів», ТОВ «Хмільницьке» ВП
АФ «Горопаївське».
Торгівельні послуги надають 226 функціонуючих торгових точок, у тому
числі 208 магазинів, 6 аптечних кіосків та аптек, 8 АЗС та 8 закладів
громадського харчування на 420 посадкових місць.

3. Транспортне сполучення
На території громади функціонує 25 автобусних маршрутів. Щоденна
кількість рейсів: 38.
Не мають автобусного сполучення з адміністративним центром села
Семенівка, Перетік та Виноградівка.
4. Бюджетна інфраструктура та розрахунковий обсяг бюджету
громади
За рахунок бюджету об’єднаної громади на її території
функціонуватимуть:
37 закладів охорони здоров’я, а саме: 28 фельдшерсько-акушерських
пунктів, 7 амбулаторій та поліклінік, 1 лікарня та 1 станція постійного
базування швидкої допомоги;
53 закладів освіти, а саме: 13 загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ
ступеня, 14 загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступеня, 2
загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня, 23 дошкільних навчальних
закладів, 1 заклад позашкільної освіти;
62 закладів культури;
1 заклад фізичної культури.
Кількість приміщень, придатних для розміщення державних органів
складає 6 одиниць.
Кількість приміщень, придатних для розміщення органів місцевого
самоврядування складає 27 одиниць.
Обсяг доходів загального фонду (розрахунковий в умовах 2015 року)
громади становитиме 80 003,6 тис.грн., у тому числі:
 доходи без урахування трансфертів з державного бюджету (згідно
статті 64 Бюджетного кодексу України) – 28 975,5 тис.грн.,
 базова дотація – 4 996,5 тис.грн.,
 освітня субвенція – 40 947,3 тис.грн.,
 медична субвенція (первинний рівень) – 5 084,3 тис.грн.
Прогнозний обсяг видатків загального фонду громади становитиме
76 447,6 тис.грн.
Баланс фінансових ресурсів загального фонду: + 3 556,0 тис.грн.
Прогнозний обсяг бюджету розвитку: 60,0 тис.грн.
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ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ ГРОМАД
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА
щодо Малинської спроможної територіальної громади
(адміністративний центр – м. Малин)
1. Загальна характеристика
Малинська спроможна територіальна громада (далі – громада)
базуватиметься на території Малинського району.
Громада розташовуватиметься у східній частині Житомирської області.
До складу громади увійдуть 104 населених пункти, на базі яких створені
28 органів місцевого самоврядування, у тому числі місто Малин (міська рада),
2 смт і 2 села (2 селищні ради) та 99 сіл (25 сільських рад).
Мінімальна відстань населених пунктів до адміністративного центру
складе 3 км, максимальна (1 населеного пункту) – 41 км.
Площа громади складатиме 1488 кв. км.
Загальна кількість мешканців громади складе 46058 осіб, у тому числі
діти: дошкільного віку – 3142, шкільного віку – 4741.
2. Економічний потенціал громади
На території, яку охоплюватиме громада, зареєстровано 3529 суб’єктів
господарювання, у тому числі 995 юридичних осіб та 2534 фізичних осіб.
На території громади функціонують 27 промислових підприємств, а
саме: ПАТ «Малинська паперова фабрика – Вайдманн», Фабрика банкнотного
паперу національного банку, ПАТ «Прожектор», ПАТ «Рейл», ТОВ «АмстедРейл», ТОВ НВК «Планета Рейл», ПАТ «Малинський дослідно
експериментальний завод», ДП «Вайдман Малин Ізоляційні Компоненти»,
ТОВ «Форест», ТОВ «Папір-Мал», ТОВ «Малинська фабрика спеціального
паперу», ПП «Малинська меблева фабрика», ТОВ «Швейна фабрика «Ельфа»,
ПрАТ «Детвілер Ущільнюючі Технології Україна», ДП «Малинське лісове
господарство», ТОВ «Екогран», ПАТ «Малинський камедробильний завод»,
Пенізевицьке кар’єроуправління державного підприємства «Управління
промислових підприємств державної адміністрації залізничного транспорту
України», ПАТ «Пинязевицький кар'єр», ПМП «Полісся», Спільне українськоросійське підприємство «Граніт», ТОВ «Граніт ЛТД», ТОВ «Тандем»,
ТОВ «МегаЛісКомплекс», КП «Малинська районна друкарня», ТОВ «Фабрика
натуральної косметики «Ельфа», ТОВ «Юнігран-Сервіс», ТОВ «Юнігран».
В промисловості найбільшу питому вагу займають такі галузі:
 добувна галузь - 38 %
 виробництво деревини та виробів з неї - 9%
 поліграфічна промисловість, видавнича справа - 1%
 виробництво вибухових речовин - 2%
 оптова торгівля будівельними матеріалами - 6%
 виробництво різного виду паперу та картону - 30%

В галузевій структурі сільського господарства рослинництво становить
80,4%, тваринництво 19,6%.
Основні підприємства, які здійснюють діяльність у галузі рослинництва:
П(ПО)СП «Малинівське», ФГ «Слава Полісся», ТОВ «Райз Полісся»,
ТОВ «Зелена хвиля», ТОВ «Ксант – 2», ТОВ «Гранум Плюс», ТОВ «Пегас
Агро», ТОВ «Фером Барвінки», СВК «Ксаверівський», СФГ «Йосипівське»,
ТОВ «Агростем», ПДС ім. Засухіна, ТОВ «Українка Агро», ПрАТ
«Ружинський ахрохім», ТОВ «ДФУ АГРО», П(ПО)СП «Скуратівське».
Найбільші площі землі в обробітку мають ТОВ «Райз Полісся»,
ТОВ «Зелена хвиля», ТОВ «Агростем», ТОВ «ДФУ АГРО»,
П(ПО)СП «Малинівське».
Основні сільськогосподарські підприємства, які здійснюють діяльність
у галузі тваринництва: ТОВ «Малинський бекон», П (ПО)СП «Малинівське»,
СВК «Ксаверівський», П(ПО)СП «Скуратівське», ТОВ «Бауєр»,
ТОВ «Малинські ресурси».
Торгівельні послуги на території об’єднаної громади надають
335 торгових точок, у тому числі 299 магазинів, 8 АЗС, 28 аптечних кіосків і
аптек та 43 заклади громадського харчування на 2497 посадкових місць.
Основну товарну структуру експорту складають: щебінь гранітний
фракційний, бруківка, дошка обрізна, картон, гумові вироби, парфумерні та
косметичні засоби, тара з пластмас. Імпортується – сировина, техніка,
обладнання, комплектуючі.
3. Транспортне сполучення
На території громади функціонує 8 автобусних маршрутів.
Також територією району проходять міжміське сполучення
автомобільним транспортом за маршрутами: Малин – Житомир, Малин – Київ,
Житомир – Морозівка через м. Малин та Малин – Житомир через
смт Іршанськ, а також приміське сполучення залізничним транспортом за
маршрутом Коростень – Малин - Київ, яке здійснюється Державним
територіальним галузевим об’єднанням «Південно – Західна залізниця».
Потребує вирішення питання щодо забезпечення перевезення по таких
населених пунктах: по маршрутах:
- Малин – Сичівка через с. Жобоч з заїздом в населені пункти (с.Нянівка,
с.Рубанка, с.Фортунатівка, с.Устинівка, с.Луки);
- Малин – Візня.
4. Бюджетна інфраструктура та розрахунковий обсяг бюджету
громади
За рахунок бюджету об’єднаної громади на її території
функціонуватимуть:
51 заклад охорони здоров’я, а саме: 36 фельдшерсько-акушерських
пунктів, 13 амбулаторій та поліклінік, 1 лікарня та 1 станція швидкої
допомоги;
45 закладів освіти, а саме: 15 загальноосвітніх навчальних закладів
І-ІІІ ступеня, 14 загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступеня,

1 загальноосвітній навчальний заклад I ступеня, 13 дошкільних навчальних
закладів, 2 заклади позашкільної освіти;
107 закладів культури;
3 заклади фізичної культури.
Кількість приміщень, придатних для розміщення державних органів
складає 7 одиниць.
Кількість приміщень, придатних для розміщення органів місцевого
самоврядування складає 30 одиниць.
Обсяг доходів загального фонду (розрахунковий в умовах 2015 року)
громади становитиме 132 070,7 тис.грн., у тому числі:
 доходи без урахування трансфертів з державного бюджету (згідно
статті 64 Бюджетного кодексу України) – 55 578,5 тис.грн.,
 базова дотація – 575,2 тис.грн.,
 освітня субвенція – 46 543,7 тис.грн.,
 медична субвенція (первинний рівень) – 29 373,3 тис.грн.
Прогнозний обсяг видатків загального фонду громади становитиме
145 647,2 тис.грн.
Баланс фінансових ресурсів загального фонду: – 13 576,5 тис.грн.
Прогнозний обсяг бюджету розвитку: 1 200,0 тис.грн.

________________________

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ ГРОМАД
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА

щодо Народицької спроможної територіальної громади
(адміністративний центр – смт Народичи)
1. Загальна характеристика
Народицька спроможна територіальна громада (далі – громада)
базуватиметься на території Народицького району.
Громада розташовуватиметься у північно-східній частині Житомирської
області.
До складу громади увійдуть 65 населених пункти, на базі яких створені
12 органів місцевого самоврядування, у тому числі смт Народичи і 9 сіл
(селищна рада), та 55 сіл (15 сільських рад).
Мінімальна відстань населених пунктів до адміністративного центру
складе 4 км, максимальна – 52 км.
Площа громади складатиме 1284 кв. км.
Загальна кількість мешканців громади складе 9865 осіб., у тому числі
дітей: дошкільного віку – 311, шкільного віку – 1020.
2. Економічний потенціал громади
На території, яку охоплюватиме громада, зареєстровано 200 юридичних
осіб (відокремлених підрозділів) та 121 фізична особа-підприємця.
В промисловості найбільшу питому вагу займають легка та
деревообробна промисловості.
Функціонують 4 промислові підприємства:
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗІТА ТКФ»;
Товариство з обмеженою відповідальністю «Народницька стрічкоткацька фабрика»;
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЧНР»;
Товариство з обмеженою відповідальністю «ОРАНДЖ ВУД».
За станом на 01.01.2015 підприємствами залучено 154,8 тис. дол. США
прямих іноземних інвестицій:
58,7 тис. дол. США – інвестиції спільного українсько-болгарського
підприємства ТОВ «ЗІТА ТКФ»;
50,0 тис. дол. США – інвестиції новоутвореного підприємства по
переробці деревини ТОВ «ОРАНДЖ ВУД» (Індія);
46,1 тис. дол. США – інвестиції ТОВ «ЧНР» (Терція).
На території громади розташовані 2 підприємства, які здійснюють
експортно-імпортні операції, зокрема: ДП «Народницьке спеціалізоване
лісове господарство» та ТОВ «ЧНР».
Основним видом експортної продукції є продукція лісового
господарства (пиловник, дрова паливні, стовпи та пиломатеріал обрізний).
В галузевій структурі сільського господарства рослинництво становить
95,5 %, тваринництво – 4,5 %.

Основні сільськогосподарські підприємства, які здійснюють діяльність
у галузі рослинництва: ФГ «Кавецького», ПП ім. Смика, СТОВ «Зоря»,
ПП Стародорогинське», ТОВ «АМД Універсал», ТОВ «Народичі Агро Інвест»
та СТОВ «Маяк».
Основні сільськогосподарські підприємства, які здійснюють діяльність
у галузі тваринництва: ФГ «Кавецького», ПП ім. Смика, СТОВ «Зоря»,
ПП Стародорогинське» та ТОВ «АМД Універсал».
Торгівельні послуги надають 88 функціонуючих торгових точок, у тому
числі 84 магазини, 1 АЗС, 1 аптечний кіоск, 2 аптеки та 22 заклади
громадського харчування на 1703 посадкових місця.
3. Транспортне сполучення
Щоденно здійснюється 29 рейсів на 16 автобусних та іншими
маршрутах.
У 14 селах громади відсутнє сполучення.
4. Бюджетна інфраструктура та розрахунковий обсяг бюджету
громади
За рахунок бюджету об’єднаної громади на її території
функціонуватимуть:
26 заклад охорони здоров’я, а саме: 19 фельдшерсько-акушерських
пунктів, 5 амбулаторії та поліклініки, 1 лікарня та 1 станція постійного
базування швидких допомог;
29 закладів освіти, а саме: 8 загальноосвітніх навчальних закладів
І-ІІІ ступеня, 4 загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступеня,
2
загальноосвітній навчальний заклад І ступеня, 14 дошкільних навчальних
закладів та 1 заклад позашкільної освіти;
49 закладів культури;
1 заклад фізичної культури.
Кількість приміщень, придатних для розміщення державних органів
складає 6 одиниць.
Кількість приміщень, придатних для розміщення органів місцевого
самоврядування складає 20 одиниць.
Обсяг доходів загального фонду (розрахунковий в умовах 2015 року)
громади становитиме 26 105,1 тис.грн., у тому числі:
 доходи без урахування трансфертів з державного бюджету (згідно
статті 64 Бюджетного кодексу України) – 8 602,0 тис.грн.,
 базова дотація – 2 090,6 тис.грн.,
 освітня субвенція – 13 686,3 тис.грн.,
 медична субвенція (первинний рівень) – 1 726,2 тис.грн.
Прогнозний обсяг видатків загального фонду громади становитиме
29 286,7 тис.грн.
Баланс фінансових ресурсів загального фонду: – 3 181,6 тис.грн.
Прогнозний обсяг бюджету розвитку: ─

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ ГРОМАД
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА

щодо Городницької спроможної територіальної громади
(адміністративний центр – смт Городниця)
1. Загальна характеристика
Городницька спроможна територіальна громада (далі – громада)
базуватиметься на території Новоград-Волинського району.
Громада
розташовуватиметься
у
північно-західній
частині
Житомирської області.
До складу громади увійдуть 17 населених пунктів, на базі яких створені
6 органів місцевого самоврядування, у тому числі смт Городниця (селищна
рада) та 16 сіл (5 сільських рад).
Мінімальна відстань населених пунктів до адміністративного центру
складе 4 км, максимальна (1 населеного пункту) – 34 км.
Площа громади складатиме 25,6 кв. км.
Загальна кількість мешканців громади складе 9344 осіб, у тому числі
дітей: дошкільного віку – 650, шкільного віку – 1225.
2. Економічний потенціал громади
На території, яку охоплюватиме громада, зареєстровано 116 суб’єктів
господарювання, у тому числі 40 юридичних осіб та 76 фізичних осібпідприємців.
На території об’єднаної громади функціонують 3 промислових
підприємства, а саме: ДП Городницький лісгосп», споживче товариство
«Городницький хлібозавод» та ПП «Дубчак».
Основа промисловості складає переробна галузь.
В галузевій структурі сільського господарства рослинництво становить
100%.
Основні сільськогосподарські підприємства, які здійснюють діяльність
у галузі рослинництва: СТОВ «Росток» та ТОВ «Кленова-Агро».
Торгівельні послуги надають 60 функціонуючих торгових точок, у тому
числі 56 магазинів, 1 АЗС, 1 аптечний кіоск, 2 аптеки та 1 заклад громадського
харчування на 30 посадкових місць.
Основна товарна структура експорту - продукція деревопереробки.
3. Транспортне сполучення
На території громади функціонує 1 автобусний маршрут.
4. Бюджетна інфраструктура та розрахунковий обсяг бюджету
громади
За рахунок бюджету об’єднаної громади на її території
функціонуватимуть:

12 закладів охорони здоров’я, а саме: 9 фельдшерсько-акушерських
пунктів, 1 лікарня, 1 амбулаторія та 1 станція постійного базування швидких
допомог;
17 закладів освіти, а саме: 2 загальноосвітніх навчальних закладів
І-ІІІ ступеня, 9 загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступеня та
6 дошкільних навчальних закладів;
29 закладів культури;
1 заклад фізичної культури.
Кількість приміщень, придатних для розміщення державних органів
складає 6 одиниць.
Кількість приміщень, придатних для розміщення органів місцевого
самоврядування складає 1 одиниця.
Обсяг доходів загального фонду (розрахунковий в умовах 2015 року)
громади становитиме 25 958,5 тис.грн., у тому числі:
 доходи без урахування трансфертів з державного бюджету (згідно
статті 64 Бюджетного кодексу України) – 5 339,0 тис.грн.,
 базова дотація – 3 464,8 тис.грн.,
 освітня субвенція – 14 868,7 тис.грн.,
 медична субвенція (первинний рівень) – 2 286,0 тис.грн.
Прогнозний обсяг видатків загального фонду громади становитиме
21 356,0 тис.грн.
Баланс фінансових ресурсів загального фонду: + 4 602,5 тис.грн.
Прогнозний обсяг бюджету розвитку: ─

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ ГРОМАД
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА

щодо Новоград-Волинської спроможної
територіальної громади
(адміністративний центр – м. Новоград-Волинський)
1. Загальна характеристика
Новоград-Волинська спроможна територіальна громада (далі – громада)
базуватиметься на території Новоград-Волинського району.
Громада
розташовуватиметься
у
північно-західній
частині
Житомирської області.
До складу громади увійдуть 94 населених пункти, на базі яких створені
35 органів місцевого самоврядування, у тому числі місто НовоградВолинський (міська рада), та 93 села (34 сільських ради).
Мінімальна відстань населених пунктів до адміністративного центру
складе 5 км, максимальна (1 населеного пункту) – 45 км.
Площа громади складатиме 194,9 кв. км.
Загальна кількість мешканців громади складе 92932 особи., у тому числі
дітей: дошкільного віку – 5245, шкільного віку – 11060.
2. Економічний потенціал громади
На території, яку охоплюватиме громада, зареєстровано 9586 суб’єктів
господарювання, у тому числі 1537 юридичних осіб, 8049 фізичних осібпідприємців.
На території об’єднаної громади функціонують 24
промислових
підприємства, а саме: ТОВ «Церсаніт Інвест», ДП «Новоград-Волинське
дослідне лісомисливське господарство», ТОВ «Труд», ТОВ «НовоградВолинський каменедробильний завод», ТОВ «Вудпак», ТОВ «Житниця»,
ПрАТ «Чижівська паперова фабрика», ТОВ «Ярунь сільгосптехніка»,
ПАТ «Новоград-Волинський льонозавод», Виробничий кооператив
«Горизонт», ТОВ «Нові ласощі – Житомир», ВКФ «Смолка», ПАТ «НовоградВолинський хлібозавод», ТОВ «Техна», ПАТ «Новоград-Волинськсільмаш»,
ТОВ «Новофарм-Біосинтез», ВАТ «Біоветфарм», ПрАТ «Леся», ТОВ «Ново
текс», ПП «Меблева фабрика «Мірт», ТОВ «Укрмедпак», ТОВ «Факро-ТЛ»,
ТОВ «Ековудз», ТОВ «Євромонтажбуд».
В промисловості найбільшу питому вагу займають: переробна
промисловість 97,8 %.
В галузевій структурі сільського господарства рослинництво становить
75 %, тваринництво – 25 %.
Основні сільськогосподарські підприємства, які здійснюють діяльність у
галузі рослинництва: ТОВ «Терези-5», СТОВ «Злагода», П(ПО)СП «Світоч»,
ПО/СП «Колос», СТОВ «Городищанське», ФГ «Хлібороб», ФГ «Баур ММ»,
ПСП «Случ-Агро», СТОВ «Киківчанка», ПСП «Граніт», П(ПО)СП «Золота
нива», ПП «Галекс-Агро», ПП «Україна», ПП «Агроплемод‛єнання»,
ФГ «Юві-Трейд», СТОВ «Оберіг», ТОВ «Бетек», ТзОВ» Фаворит-Агро»,

ПП «Поляна», ФГ «Золотий нектар», ТОВ «Агросоюз», ПО/СП «Перемога»,
СТОВ «Птахівник», Новоград-Волинський ЗВК, ПП «Нива-2012-Агро»,
ФГ «Аделаїда», ФГ «Агросила».
Основні сільськогосподарські підприємства, які здійснюють діяльність у
галузі тваринництва: ТОВ «Терези-5», СТОВ «Злагода», П(ПО)СП «Світоч»,
ФГ «Хлібороб», ФГ «Баур ММ», ПСП «Граніт», П(ПО)СП «Золота нива»,
ПП «Галекс-Агро», СТОВ «Оберіг», ПП «Поляна», ПОСП «Перемога»,
СТОВ «Птахівник», Новоград-Волинський ЗВК, ФГ «Моя Терра», ФГ
«Кредо», ФГ «Лагана Т».
Торгівельні послуги надають 1308 функціонуючих торгових точок, у тому
числі: 721 магазин, 14 АЗС, 30 аптечних кіосків та аптек. Кількість закладів
громадського харчування 188 на 4970 посадкових місць.
Основна товарна структура експорту – продукція деревопереробки,
санітарно-технічна кераміка, льоноволокно, щебенева продукція.
3. Транспортне сполучення
На території громади функціонує 9 міських автобусних маршрутів. Не
здійснюються пасажирські перевезення на маршруті Новоград-Волинський –
Варварівка та Новоград-Волинський – Мала Цвіля (конкурс оголошувався, але
не поступило заявок від перевізників щодо участі).
Мешканці мають можливість скористатись залізничним транспортом:
жителі сіл Колодянка, Орепи, Вершниця.
4. Бюджетна інфраструктура та розрахунковий обсяг бюджету
громади
За рахунок бюджету об’єднаної громади на її території
функціонуватимуть:
67 закладів охорони здоров’я, а саме: 45 фельдшерсько-акушерських
пунктів, 20 амбулаторій та поліклінік, 1 лікарня та 1 станція постійного
базування швидких допомог;
96 закладів освіти, а саме: 32 загальноосвітніх навчальних закладів
І-ІІІ ступеня, 19 загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступеня,
5 загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня, 37 дошкільних навчальних
закладів та 3 заклади позашкільної освіти;
136 закладів культури;
3 заклади фізичної культури.
Кількість приміщень, придатних для розміщення державних органів
складає 10 одиниць.
Кількість приміщень, придатних для розміщення органів місцевого
самоврядування складає 8 одиниць.
Обсяг доходів загального фонду (розрахунковий в умовах 2015 року)
громади становитиме 233 344,5 тис.грн., у тому числі:
 доходи без урахування трансфертів з державного бюджету (згідно
статті 64 Бюджетного кодексу України) – 103 719,2 тис.грн.,
 базова дотація – 10 752,6 тис.грн.,
 освітня субвенція – 99 922,2 тис.грн.,

 медична субвенція (первинний рівень) – 18 950,5 тис.грн.
Прогнозний обсяг видатків загального фонду громади становитиме
216 445,7 тис.грн.
Баланс фінансових ресурсів загального фонду: + 16 898,8 тис.грн.
Прогнозний обсяг бюджету розвитку: 560,0 тис.грн.,
__________________________________

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ ГРОМАД
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА

щодо Овруцької спроможної територіальної громади
(адміністративний центр – м. Овруч)
1. Загальна характеристика
Овруцька спроможна територіальна громада (далі – громада)
базуватиметься на території Овруцького району.
Громада розташовуватиметься у північній частині Житомирської
області.
До складу громади увійдуть 100 населених пункти, на базі яких створені
23 органи місцевого самоврядування, у тому числі місто Овруч (міська рада),
та 99 сіл (22 сільських рад).
Мінімальна відстань населених пунктів до адміністративного центру
складе 1 км, максимальна (1 населеного пункту) – 44 км.
Площа громади складатиме 1783,2 кв. км.
Загальна кількість мешканців громади складе 45114 осіб, у тому числі
дітей: дошкільного віку – 2403, шкільного віку – 4242.
2. Економічний потенціал громади
На території, яку охоплюватиме громада, зареєстровано 1549 суб’єктів
малого і середнього підприємництва.
В промисловості найбільшу питому вагу займають харчова галузь
(ПАТ
«Овруцький
хлібозавод»),
добувна
промисловість
(ПАТ «Ігнатпільський кар’єр», Овруцький щебеневий завод) та лісопереробна
промисловість ДП «Овруцький держлісгосп», ТОВ "Овручліспром".
В галузевій структурі сільського господарства рослинництво становить
74%, тваринництво – 26%.
Основні сільськогосподарські підприємства, які здійснюють діяльність
у галузі рослинництва: ТОВ «Великофоснянське», ТОВ «Велике поле»,
ТОВ «Полісся – Сільгосп – Агро», ПСП «Гошівське», ТОВ «Потаповичі», СФГ
«Зоря», ТОВ «Невгодівське», ПОСП «Підрудянське», ТОВ «Хаски – Інвест»,
СТОВ «Раківщинське», СТОВ «Хлуплянське», СТОВ «Черепинське», СТОВ
«Нове життя», ПП «Велідницьке».
Основні сільськогосподарські підприємства, які здійснюють діяльність
у галузі тваринництва: ТОВ «Великофоснянське», ТОВ «Полісся – Сільгосп –
Агро», ПСП «Гошівське», СФГ «Зоря», ТОВ «Невгодівське»,
СТОВ «Раківщинське», СТОВ «Хлуплянське», СТОВ «Черепинське»,
СТОВ «Нове життя».
Торгівельні послуги надають 298 функціонуючих торгових точок, у
тому числі 278 магазинів, 5 АЗС, 15 аптечних кіосків та аптек, а також
60 закладів громадського харчування на 318 посадкових місць.
3. Транспортне сполучення

Усі населені пункти громади забезпечені постійним транспортним
сполученням з адміністративним центром.
На території громади на сьогодні функціонує 68 автобусних маршрути.
Щоденна кількість рейсів: 186.
Також наявне залізничне сполучення від станції Овруч один раз на
тиждень курсує дизель – поїзд Коростень – Возлякове, дизель – поїзд
Коростень – Бережесть, що курсує щоденно і забезпечує залізничне
транспортне сполучення громади.
4. Бюджетна інфраструктура та розрахунковий обсяг бюджету
громади
За рахунок бюджету об’єднаної громади на її території
функціонуватимуть:
57 закладів охорони здоров’я, а саме: 41 фельдшерсько-акушерських
пункти, 13 амбулаторій та поліклінік, 1 лікарня та 2 станції постійного
базування швидких допомог;
57 закладів освіти, а саме: 18 загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ
ступеня, 7 загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступеня, 30 дошкільних
навчальних закладів, 2 заклади позашкільної освіти;
51 заклад культури;
1 заклад фізичної культури.
Кількість приміщень, придатних для розміщення державних органів
складає 7 одиниць.
Кількість приміщень, придатних для розміщення органів місцевого
самоврядування складає 23 одиниці.
Обсяг доходів загального фонду (розрахунковий в умовах 2015 року)
громади становитиме 101 730,0 тис.грн., у тому числі:
 доходи без урахування трансфертів з державного бюджету (згідно
статті 64 Бюджетного кодексу України) – 36 176,9 тис.грн.,
 базова дотація – 8 250,4 тис.грн.,
 освітня субвенція – 50 503,3 тис.грн.,
 медична субвенція (первинний рівень) – 6 799,4 тис.грн.
Прогнозний обсяг видатків загального фонду громади становитиме
101 730,0 тис.грн.
Баланс фінансових ресурсів загального фонду: доходи = видатки
Прогнозний обсяг бюджету розвитку: ─

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ ГРОМАД
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА

щодо Словечанської спроможної територіальної громади
(адміністративний центр – с. Словечне)
1. Загальна характеристика
Словечанська спроможна територіальна громада (далі – громада)
базуватиметься на території Овруцького району.
Громада розташовуватиметься у північній частині Житомирської
області.
До складу громади увійдуть 37 сіл, на базі яких створені 10 сільських
рад.
Мінімальна відстань населених пунктів до адміністративного центру
складе 3 км, максимальна (2 населених пункти) – 40 км.
Площа громади складатиме 1441,8 кв. км.
Загальна кількість мешканців громади складе 13443 осіб., у тому числі
дітей: дошкільного віку – 693, шкільного віку – 1354.
2. Економічний потенціал громади
На території, яку охоплюватиме громада, зареєстровано 116 суб’єктів
малого і середнього підприємництва.
В промисловості найбільшу питому вагу займають лісова та
лісопереробна
галузь
(ДП
«Словечанський
держлісгосп»,
ДП «Словечанський лісгосп АПК») та харчова промисловість (Словечанська
хлібопекарня).
В галузевій структурі сільського господарства рослинництво становить
56%, тваринництво – 44 %.
Основні сільськогосподарські підприємства, які здійснюють діяльність
у галузі рослинництва: СТОВ «Можарівське», СТОВ «Словечне»,
ПП «Велідницьке», ПСП «Бігунь».
Основні сільськогосподарські підприємства, які здійснюють діяльність
у галузі тваринництва: СТОВ «Можарівське», СТОВ «Словечне»,
ПСП «Бігунь», ПП «Велідницьке».
Торгівельні послуги надають 99 функціонуючих торгових точок, у тому
числі 93 магазини, 1 АЗС, 5 аптечних кіосків та аптек.
3. Транспортне сполучення
Усі населені пункти громади забезпечені постійним транспортним
сполученням з адміністративним центром.
На території громади на сьогодні функціонує 25 автобусних та інших
маршрутів. Щоденна кількість рейсів: 47.
Також наявне залізничне сполучення (дизель – поїзд Коростень –
Возлякове), яке забезпечує залізничне транспортне сполучення громади.

4. Бюджетна інфраструктура та розрахунковий обсяг бюджету
громади
За рахунок бюджету об’єднаної громади на її території
функціонуватимуть:
28 закладів охорони здоров’я, а саме: 21 фельдшерсько-акушерських
пункти, 5 амбулаторій та поліклінік, 1 лікарня та 1 станція постійного
базування швидких допомог;
30 закладів освіти, а саме: 7 загальноосвітніх навчальних закладів
ІІІІ ступеня, 10 загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступеня,
13 дошкільних навчальних закладів;
26 закладів культури.
Кількість приміщень, придатних для розміщення державних органів
складає 2 одиниці.
Кількість приміщень, придатних для розміщення органів місцевого
самоврядування складає 10 одиниць.
Обсяг доходів загального фонду (розрахунковий в умовах 2015 року)
громади становитиме 34 214,4 тис.грн., у тому числі:
 доходи без урахування трансфертів з державного бюджету (згідно
статті 64 Бюджетного кодексу України) – 7 908,6 тис.грн.,
 базова дотація – 4 000,2 тис.грн.,
 освітня субвенція – 20 303,8 тис.грн.,
 медична субвенція (первинний рівень) – 2 001,8 тис.грн.
Прогнозний обсяг видатків загального фонду громади становитиме
34 214,4 тис.грн.
Баланс фінансових ресурсів загального фонду: доходи = видатки
Прогнозний обсяг бюджету розвитку: ─
_________________________

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ ГРОМАД
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА

щодо Олевської спроможної територіальної громади
(адміністративний центр – м. Олевськ)
1. Загальна характеристика
Олевська спроможна територіальна громада (далі – громада)
базуватиметься на території Олевського району.
Громада
розташовуватиметься
у
північно-західній
частині
Житомирської області.
До складу громади увійдуть 60 населених пунктів, на базі яких створені
25 органів місцевого самоврядування, у тому числі місто Олевськ (міська
рада), смт Нові Білокоровичі, смт Дружба, ст. Діброва, смт Бучмани,
смт Новоозерянка, с Озерни, с Рудня Озерянська (4 селищні ради) та
52
села (20 сільських рад).
Мінімальна відстань населених пунктів до адміністративного центру
складе 4 км, максимальна (5 населених пунктів) більше 40 км.
Площа громади складатиме 2247,5 кв. км.
Загальна кількість мешканців громади складе 44975 осіб, у тому числі
дітей: дошкільного віку – 3409, шкільного віку – 5062.
2. Економічний потенціал громади
На території, яку охоплюватиме громада, зареєстровано 2144 суб’єкти
малого і середнього підприємництва, у тому числі 561 юридичних осіб, 1493
фізичних осіб.
На території об’єднаної громади функціонують 21 промислове
підприємство, а саме: ТОВ «Металіст ОЗФ», ПАТ «Олевський хлібозавод»,
ДП «Олевськторф», ДП «Олевське лісове господарство», ТОВ «Вуд Трейд»,
ПП КДК «Полісся», ОП «Тепломережа», ТОВ «Олевський метизний завод»,
ДП «Олевський лісгосп АПК», АТЗТ «Граніт», ТОВ «Промбудіндустрія»,
ТОВ «Олевськгазбуд», ПП «Будпослуги №1», ПрАТ «Полісся»,
ВАТ
«ШБУ» - 42, Білокоровицька хлібопекарня, Новобілокоровицьке БГКП, ДП
«Білокоровицьке лісове господарство», ОКП «Білокоровицький гранкар’єр»,
ТОВ «Олімпік Фарба», ТОВ «Союз – Граніт».
Серед галузей промисловості найбільша питома вага належить
виробництву деревини та виробів з неї – 74%.
Основні сільськогосподарські підприємства, які здійснюють діяльність
у галузі рослинництва: ТОВ «Мрія Олевськ 2012», ТОВ «Агро ритм Полісся»,
П(ПО)СП «Іскра», СТОВ «Світанок», ПСП «Алтена», ТОВ «Лугіни Агро»,
П(ПО)СП «Кишинське», ПСП ім. Першого Травня,
ТОВ «Агроуспіх 1»,
ПСП «Корощинське», ПСП «Хмільсервіс», ТОВ «Союз Хміль», ФГ «Афіна»
та СФГ «Мирне».
З них мають найбільші площі земель в обробітку: ТОВ «Мрія Олевськ
2012», ТОВ «Агро ритм Полісся», П(ПО)СП «Іскра», ТОВ «Агро успіх 1».

Основні сільськогосподарські підприємства, які здійснюють діяльність
у галузі тваринництва: П(ПО)СП «Іскра», СТОВ «Світанок», ПСП «Алтена»,
ПСП «Лан», ФГ «Данько».
Торгівельні послуги надають 496 функціонуючих торгових точок, у тому
числі 437 магазинів, 5 АЗС, 17 аптечних кіосків та аптек, 37 закладів
громадського харчування на 1278 посадкових місць.
Основна товарна структура експорту – деревина та вироби з деревини.
3. Транспортне сполучення
Населені пункти громади забезпечені постійним транспортним
сполученням з адміністративним центром. Функціонує 12 автобусних
маршрутів. Не має автобусного сполучення з селом Лісове.
Також через територію громади проходить дільниця Південно-західної
залізниці Київ - Львів зі ст. Тепениця, ст. Олевськ, ст. Сновидовичі, ст.
Білокоровичі та ст. Нові Білокоровичі.
4. Бюджетна інфраструктура та розрахунковий обсяг бюджету
громади
За рахунок бюджету об’єднаної громади на її території
функціонуватимуть:
54 заклади охорони здоров’я, а саме: 37 фельдшерсько-акушерських
пунктів, 15 амбулаторій та поліклінік, 1 лікарня та 1 станція постійного
базування швидкої допомоги;
78 закладів освіти, а саме: 21 загальноосвітніх навчальних закладів
І-ІІІ ступеня, 13 загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступеня,
7
загальноосвітніх навчальних закладів I ступеня, 36 дошкільних навчальних
закладів, 1 заклад позашкільної освіти;
88 закладів культури;
2 заклади фізичної культури.
Кількість приміщень, придатних для розміщення державних органів
складає 6 одиниць.
Кількість приміщень, придатних для розміщення органів місцевого
самоврядування складає 1 одиницю.
Обсяг доходів загального фонду (розрахунковий в умовах 2015 року)
громади становитиме 100 380,9 тис.грн., у тому числі:
 доходи без урахування трансфертів з державного бюджету (згідно
статті 64 Бюджетного кодексу України) – 20 975,1 тис.грн.,
 базова дотація – 13 694,8 тис.грн.,
 освітня субвенція – 57 082,0 тис.грн.,
 медична субвенція (первинний рівень) – 8 629,0 тис.грн.
Прогнозний обсяг видатків загального фонду громади становитиме
100 733,2 тис.грн.
Баланс фінансових ресурсів загального фонду: – 352,3 тис.грн.
Прогнозний обсяг бюджету розвитку: 9,7 тис.грн.
__________________________________________

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ ГРОМАД
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА

щодо Попільнянської спроможної територіальної громади
(адміністративний центр – смт Попільня)
1. Загальна характеристика
Попільнянська спроможна територіальна громада (далі – громада)
базуватиметься на території Попільнянського району.
Громада
розташовуватиметься
у
південно-східній
частині
Житомирської області.
До складу громади увійдуть 48 населених пунктів, на базі яких утворено
32 органи місцевого самоврядування, у тому числі смт Попільня та смт
Корнин, селище Радгоспне, с Королівка (2 селищні ради) та 44 села (30
сільських рад).
Мінімальна відстань населених пунктів до адміністративного центру
складе 3 км, максимальна (2 населені пункти) – 40 км та 44 км.
Площа громади складатиме 1037 кв. км.
Загальна кількість мешканців громади складе 32261 особа, у тому числі
дітей: дошкільного віку – 2457, шкільного віку – 3550.
2. Економічний потенціал громади
На території, яку охоплюватиме громада, зареєстровано 1896 суб’єктів
господарювання, у тому числі 1355 юридичних осіб, 541 фізичних осіб.
На території громади зареєстровані 13 промислових підприємств.
Найбільші функціонуючі промислові підприємства: ДП «Попільнянське
лісове господарство», ТОВ «Попільнянський комбікормовий завод», ТОВ
«Біодом»,
ПАТ «Попільнянський спецкар'єр», ТОВ «Сігнет –
Центр», ТОВ «Корнинсир», ТОВ «Корнинський завод будівельних
матеріалів», ПАТ «Корнинський кар’єр «Леопард», ТОВ «Фарби Кабе
Україна».
В промисловості найбільшу питому вагу займає харчова та добувна
галузі.
В галузевій структурі сільського господарства рослинництво становить
84%, тваринництво – 16%.
Основні підприємства, які здійснюють діяльність у галузі рослинництва:
ТОВ «Хортиця – Агро», ПСП «Новоселиця», ПСП «Саверці», ПСП
«Кам’янка», ТОВ «АСТ», ПСП «Сокільча», ТОВ «Олімп – Агро», ТОВ «Сігнет
– Центр», ТОВ «Сігнет – Мілк», ПСП «Жовтневе», ПАФ «Єрчики», ПСП
«Україна»,
ПСП «Новоселиця», ТОВ «АСТ», ПСП «Степ», ТОВ «Хортиця
– Агро», ТОВ «Гетьман Самойлович – Агро».
Найбільші площі землі в обробітку мають ТОВ «АСТ»,
ПСП
«Саверці», ТОВ «Олімп – Агро», ТОВ «Сігнет – Центр»,
ПАФ
«Єрчики», ПСП «Україна», ПСП «Степ», ТОВ «Гетьман Самойлович – Агро».
Основні сільськогосподарські підприємства, які здійснюють діяльність
у галузі тваринництва: ПСП «Новоселиця», ПСП «Саверці», ПСП «Кам’янка»,

ПСП «Сокільча», ФГ «Новацький», ФГ «Маяк», ТОВ «Сігнет – Мілк»,
ПАФ «Єрчики», ПСП «Жовтневе», ФГ «Марися».
Торгівельні послуги надають 307 торгових точок, у тому числі:
235 магазинів, 5 АЗС, 38 аптечний кіоск і аптеки та 40 закладів громадського
харчування.
Основна товарна структура експорту: блоки гранітні, гранітна
продукція, пиловник хвойний, дрова колоті, паливні (тверда порода),
пиломатеріали обрізні, паливні пелети, імпорту: сільгосптехніка.
3. Транспортне сполучення
На території громади функціонує 25 автобусних маршрутів. Не мають
автобусного сполучення села: Сокільча, Голуб’ятин, Лучин, Сущанка,
Кам’янка.
Залізничне сполучення має смт Попільня та села Саверці, Чернявка,
Харліївка.
4. Бюджетна інфраструктура та розрахунковий обсяг бюджету
громади
За рахунок бюджету об’єднаної громади на її території
функціонуватимуть:
23 заклади охорони здоров’я, а саме: 7 фельдшерсько-акушерських
пунктів, 12 амбулаторій, поліклінік, 2 лікарні, 2 станції постійного базування
швидких допомог;
51 заклад освіти, а саме: 17 загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ
ступеня, 13 загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступеня, 19 дошкільних
навчальних закладів, 2 заклади позашкільної освіти;
75 закладів культури;
5 закладів фізичної культури.
Кількість приміщень, придатних для розміщення державних органів
складає 6 одиниць.
Кількість приміщень, придатних для розміщення органів місцевого
самоврядування складає 32 одиниць.
Обсяг доходів загального фонду (розрахунковий в умовах 2015 року)
громади становитиме 90 096,1 тис.грн., у тому числі:
 доходи без урахування трансфертів з державного бюджету (згідно
статті 64 Бюджетного кодексу України) – 36 744,9 тис.грн.,
 базова дотація – 2 126,7 тис.грн.,
 освітня субвенція – 45 370,9 тис.грн.,
 медична субвенція (первинний рівень) – 5 853,6 тис.грн.
Прогнозний обсяг видатків загального фонду громади становитиме
76 110,7 тис.грн.
Баланс фінансових ресурсів загального фонду: + 13 985,4 тис.грн.
Прогнозний обсяг бюджету розвитку: 3 649,2 тис.грн.

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ ГРОМАД
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА

щодо Потіївської спроможної територіальної громади
(адміністративний центр – с. Потіївка)
1. Загальна характеристика
Потіївська спроможна територіальна громада (далі – громада)
базуватиметься на території Радомишльського району.
Громада розташовуватиметься у північно-східній частині Житомирської
області.
До складу громади увійдуть 24 села на базі яких створені 5 сільських
рад.
Мінімальна відстань населених пунктів до адміністративного центру
складає 4 км, максимальна (1 населеного пункту) – 17 км.
Площа громади складатиме 258,49 кв. км.
Загальна кількість мешканців громади складе 3618 осіб, у тому числі
дітей дошкільного віку – 181, шкільного віку – 274.
2. Економічний потенціал громади
На території громади зареєстровано 171 суб’єкт господарювання, у тому
числі 34 юридичних особи та 137 фізичних осіб.
На території громади відсутні промислові підприємства.
Основною галуззю сільського господарства є рослинництво.
Основні підприємства, які здійснюють діяльність у галузі рослинництва:
ТОВ «Агро-Регіон Радомишль», ТОВ «Добриня», ТОВ «Радомишль
Агрополісся», ТОВ «Агріпол».
Найбільші площі землі в обробітку мають ТОВ «Радомишль
Агрополісся» та ТОВ «Агро – Регіон».
Торгівельні послуги на території громади надають 26 торгових точок, у
тому числі: 25 магазинів, 1 аптечний кіоск та 2 заклади громадського
харчування на 180 посадкових місць.
3. Транспортне сполучення
На території громади функціонує 5 автобусних маршрутів, які
здійснюють щоденно 9 рейсів. Не має автобусного сполучення з
адміністративним центром село Дорогунь.
4. Бюджетна інфраструктура та розрахунковий обсяг бюджету
громади
За рахунок бюджету об’єднаної громади на її території
функціонуватимуть:
9 закладів охорони здоров’я, а саме: 7 фельдшерсько-акушерських
пунктів, 1 амбулаторія, 1 пункт (станція) постійного базування швидких
допомог;

7 закладів освіти, а саме: 2 загальноосвітніх навчальних заклади І-ІІІ
ступеня,
1
загальноосвітній
навчальний
заклад
І-ІІ
ступеня,
1 загальноосвітній навчальний заклад І ступеня, 2 дошкільних навчальних
заклади, 1 заклад позашкільної освіти;
16 закладів культури.
Кількість приміщень, придатних для розміщення державних органів
складає 6 одиниць.
Одне приміщення придатне для розміщення органів місцевого
самоврядування.
Обсяг доходів загального фонду (розрахунковий в умовах 2015 року)
громади становитиме 8 444,9 тис.грн., у тому числі:
 доходи без урахування трансфертів з державного бюджету (згідно
статті 64 Бюджетного кодексу України) – 1 397,0 тис.грн.,
 базова дотація – 1 343,1 тис.грн.,
 освітня субвенція – 4 935,1 тис.грн.,
 медична субвенція (первинний рівень) – 769,7 тис.грн.
Прогнозний обсяг видатків загального фонду громади становитиме
8 719,5 тис.грн.
Баланс фінансових ресурсів загального фонду: – 274,6 тис.грн.
Прогнозний обсяг бюджету розвитку: ─

________________________

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ ГРОМАД
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА

щодо Радомишльської спроможної територіальної громади
(адміністративний центр – м. Радомишль)
1. Загальна характеристика
Радомишльська спроможна територіальна громада (далі – громада)
базуватиметься на території Радомишльського району.
Громада розташовуватиметься у північно-східній частині Житомирської
області
До складу громади увійдуть 59 населених пунктів, на базі яких утворено
26 органів місцевого самоврядування, у тому числі м. Радомишль та 1 село
(міська рада), 2 смт та 1 село (2 селищних ради) та 59 сіл (23 сільські ради).
Мінімальна відстань населених пунктів до адміністративного центру
складає 4 км, максимальна (2 населених пункти) 33 км.
Площа громади складатиме 1038,51 кв. км.
Загальна кількість мешканців громади складе 34574 осіб, у тому числі
дітей дошкільного віку – 2451, шкільного віку – 3416.
2. Економічний потенціал громади
На території громади зареєстровано 2208 суб’єктів господарювання, у
тому числі 612 юридичних осіб, 1596 фізичних осіб.
На території громади функціонують 6 промислових підприємств, а саме:
ПАТ «Пиво – безалкогольний комбінат «Радомишль», ДП «Радомілк», ДП
«Радомишльське лісомисливське господарство», ПП «Територія дитячої
білизни», ПФК АТ «Радомишльський машзавод», ПАТ «Вишевичі
«Агротехніка».
Основні галузі промисловості – харчова, виробництво деревини і
виробів з неї та машинобудівна.
В галузевій структурі сільського господарства рослинництво становить
70%, а тваринництво 30%.
Основні підприємства, які здійснюють діяльність у галузі рослинництва:
СТОВ «Нива», ПП «Чайківка», ТОВ «Рачанське», ТОВ «ВВ Агро»,
ПП «Верлоцьке», ФГ «Олмі», ТОВ «А.С.Т», ФГ «Грасс – Авеню»,
ФГ «Фідесспес», ФГ «Близнюк і Д», ФГ «Сад-Ок», ТОВ «Радомишльське
овочеве підприємство», ППФГ «Межирічка», ФГ «Світанок», ФГ «Острів-97»,
СТОВ «Осички», ТОВ «Агровіва», ТОВ «Шереметьєв-Агро», ПП «Агро ФТ», ФГ «Тірас -2007», СТОВ «Агрокомплекс -98», ТОВ «Статус- Агро»,
ФГ «Веприн», ТОВ «Рачанське» та ТОВ «Радомишльське овочеве
підприємство».
Найбільші площі землі в обробітку мають ТОВ «Радомишльське овочеве
підприємство», ТОВ «А.С.Т.», ПП «Чайківка», ПП «Агро - ФТ» та СТОВ
«Агрокомплекс-98».

Основні підприємства, які здійснюють діяльність у галузі тваринництва:
ПП «Чайківка», СТОВ «Нива», ТОВ «Рачанське», ТОВ «Фідесспес»,
ППФГ «Межирічка», ТОВ «Шереметьєв-Агро», СТОВ «Осички», та
ТОВ «Будинок тканин».
Торгівельні послуги на території громади надають 302 торгових точки,
у тому числі: 287 магазинів, 4 АЗС (АГНС), 11 аптечних кіосків та аптек,
21 заклад громадського харчування на 2310 посадкових місць.
3. Транспортне сполучення
На території громади функціонує 26 автобусних маршрутів, які
здійснюють щоденно 84 рейси. Не має автобусного сполучення з
адміністративним центром село Брід
4. Бюджетна інфраструктура та розрахунковий обсяг бюджету
громади
За рахунок бюджету об’єднаної громади на її території
функціонуватимуть:
38 закладів охорони здоров’я, а саме: 25 фельдшерсько-акушерських
пунктів, 11 амбулаторій, 1 лікарня та 1 пункт (станція) постійного базування
швидких допомог;
44 заклади освіти, а саме: 19 загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ
ступеня, 6 загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступеня,
1 загальноосвітній навчальний заклад І ступеня, 14 дошкільних навчальних
закладів та 4 заклади позашкільної освіти;
69 закладів культури;
6 закладів фізичної культури.
Кількість приміщень, придатних для розміщення державних органів
складає 8 одиниць.
Три приміщення придатні для розміщення органів місцевого
самоврядування.
Обсяг доходів загального фонду (розрахунковий в умовах 2015 року)
громади становитиме 80 072,4 тис.грн., у тому числі:
 доходи без урахування трансфертів з державного бюджету (згідно
статті 64 Бюджетного кодексу України) – 30 734,5 тис.грн.,
 базова дотація – 6 097,5 тис.грн.,
 освітня субвенція – 36 230,6 тис.грн.,
 медична субвенція (первинний рівень) – 7 009,8 тис.грн.
Прогнозний обсяг видатків загального фонду громади становитиме
80 183,9 тис.грн.
Баланс фінансових ресурсів загального фонду: – 111,5 тис.грн.
Прогнозний обсяг бюджету розвитку: ─
________________________

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ ГРОМАД
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА

щодо Миропільської спроможної територіальної громади
(адміністративний центр – смт Миропіль)
1. Загальна характеристика
Миропільська спроможна територіальна громада (далі – громада)
базуватиметься на території Романівського району.
Громада розташовується у південно-західній частині Житомирської
області.
До складу громади увійдуть 12 населених пунктів, на базі яких утворено
6 органів місцевого самоврядування, у тому числі смт Миропіль та 1 село
(селищна рада), та 10 сіл (5 сільських рад).
Мінімальна відстань населених пунктів до адміністративного центру
складатиме 2 км, максимальна (1 населеного пункту) – 20 км.
Площа громади складатиме 176,7 кв. км.
Загальна кількість мешканців громади складе 8590 осіб, у тому числі
дітей: дошкільного віку – 757, шкільного віку – 914.
2. Економічний потенціал громади
Функціонують 4 основних промислових підприємства: ДП «Шпат»,
ТОВ «Граніт», ТОВ «Харківський картон», ТОВ «Миропільська фабрика
«Веснянка».
Основні сільськогосподарські підприємства, що здійснюють діяльність
у галузі рослинництва: СТОВ «Печанівське», ПСП «Світанкова зоря»,
ТОВ «Діва-Володар», ТОВ «Романів Ін Агро.
Основні сільськогосподарські підприємства, які здійснюють діяльність
у галузі тваринництва: СТОВ «Печанівське», ФГ «Годиха», ФГ «Велес 2012».
Торгівельні послуги надають 78 торгових точок, зокрема 69 магазинів,
2 АЗС та 7 закладів громадського харчування на 300 посадкових місць.
3. Транспортна інфраструктура
На території району функціонує 10 автобусних та інших маршрутів,
щоденна кількість рейсів – 29.
Залізничне сполучення є у смт Миропіль та с. Печанівка.
4. Бюджетна інфраструктура та розрахунковий обсяг бюджету
громади
За рахунок бюджету об’єднаної громади на її території
функціонуватимуть:
10 закладів охорони здоров’я, у тому числі: 7 фельдшерськоакушерських пунктів, 2 амбулаторії та поліклініки, 1 станція постійного
базування швидких допомог;

9 закладів освіти, у тому числі: 5 загальноосвітніх навчальних закладів
І-ІІІ ступеня, 2 загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступеня, 2
загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступеня;
18 закладів культури.
Кількість приміщень, придатних для розміщення державних органів,
складає 1 одиницю.
Кількість приміщень, придатних для розміщення органів місцевого
самоврядування, складає 6 одиниць.
Обсяг доходів загального фонду (розрахунковий в умовах 2015 року)
громади становитиме 20 805,6 тис.грн., у тому числі:
 доходи без урахування трансфертів з державного бюджету (згідно
статті 64 Бюджетного кодексу України) – 7 576,5 тис.грн.,
 базова дотація – 1 329,8 тис.грн.,
 освітня субвенція – 10 262,3 тис.грн.,
 медична субвенція (первинний рівень) – 1 637,0 тис.грн.
Прогнозний обсяг видатків загального фонду громади становитиме
22 826,7 тис.грн.
Баланс фінансових ресурсів загального фонду: – 2 021,1 тис.грн.
Прогнозний обсяг бюджету розвитку: ─

__________________________________

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ ГРОМАД
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА

щодо Романівської спроможної територіальної громади
(адміністративний центр – смт Романів)
1. Загальна характеристика
Романівська спроможна територіальна громада (далі – громада)
базуватиметься на території Романівського району.
Громада розташовується у південно-західній частині Житомирської
області.
До складу громади увійде 51 населений пункт, на базі яких утворено 19
органів місцевого самоврядування, у тому числі 2 смт та 2 села (2 селищні
ради) та 47 сіл (17 сільських рад).
Мінімальна відстань населених пунктів до адміністративного центру
складатиме 3 км, максимальна (1 населеного пункту) – 38 км.
Площа громади складатиме 751,2 кв. км.
Загальна кількість мешканців громади складе 20473 особи, у тому числі
дітей: дошкільного віку – 1785, шкільного віку – 2154.
2. Економічний потенціал громади
В промисловості провідною є деревообробна галузь.
Функціонують 4 промислових підприємства: ТОВ «Вівад-09», ДП
«Еней», ТОВ «Світ каменю», ТОВ «Екобрикетплюс».
Основні підприємства, які здійснюють діяльність у галузі рослинництва:
ТОВ СП «НІБУЛОН», СТОВ ім. Б. Хмельницького, ТОВ «Каміньське»,
ТОВ «Єлисейські поля», ФГ «Войцехівських, ФГ «Губерт», ФГ «Щедре
Полісся», ФГ «Тогунов», ФГ «Лопоцюки», ФГ «Агроспівресурс», СТОВ
«Зоря».
З них найбільші площі землі в обробітку мають: ТОВ СП «НІБУЛОН»,
СТОВ ім. Б. Хмельницького, ТОВ «Каміньське», ТОВ «Єлисейські поля».
Основні сільськогосподарські підприємства, які здійснюють діяльність
у галузі тваринництва: ТОВ СП «НІБУЛОН», СТОВ ім. Б. Хмельницького,
ТОВ «Каміньське», ФГ «Губерт», ФГ «Щедре Полісся», СТОВ «Зоря»,
ФГ «Вілен і Ко», ФГ «Світлана», СФГ «Ожго».
Торгівельні послуги надає 181 торгова точка, у тому числі 163 магазини,
2 АЗС та 16 закладів громадського харчування на 2150 посадкових місць.
3. Транспортна інфраструктура
На території району функціонує 10 автобусних та інших маршрутів,
щоденна кількість рейсів – 29.
Залізничне сполучення є у с. Разіне та с. Гордіївка.
4. Бюджетна інфраструктура та розрахунковий обсяг бюджету
громади

За рахунок бюджету об’єднаної громади на її території
функціонуватимуть:
31 заклад охорони здоров’я, у тому числі: 23 фельдшерськоакушерських пунктів, 6 амбулаторій та поліклінік, 1 лікарня та 1 станція
постійного базування швидких допомог;
20 закладів освіти, у тому числі: 12 загальноосвітніх навчальних закладів
І-ІІІ ступеня, 4 загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступеня,
2 загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня, 2 заклади позашкільної
освіти;
64 заклади культури;
2 заклади фізичної культури.
Кількість приміщень, придатних для розміщення державних органів,
складає 7 одиниць.
Кількість приміщень, придатних для розміщення органів місцевого
самоврядування, складає 18 одиниць.
Обсяг доходів загального фонду (розрахунковий в умовах 2015 року)
громади становитиме 48 491,0 тис.грн., у тому числі:
 доходи без урахування трансфертів з державного бюджету (згідно
статті 64 Бюджетного кодексу України) – 14 193,3 тис.грн.,
 базова дотація – 5 636,6 тис.грн.,
 освітня субвенція – 24 759,8 тис.грн.,
 медична субвенція (первинний рівень) – 3 901,3 тис.грн.
Прогнозний обсяг видатків загального фонду громади становитиме
52 093,0 тис.грн.
Баланс фінансових ресурсів загального фонду: – 3 602,0 тис.грн.
Прогнозний обсяг бюджету розвитку: ─

__________________________________

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ ГРОМАД
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА

щодо Ружинської спроможної територіальної громади
(адміністративний центр – смт. Ружин)
1. Загальна характеристика
Ружинська спроможна територіальна громада (далі – громада)
базуватиметься на території Ружинського району.
Громада розташовуватиметься у південній частині Житомирської
області.
До складу громади увійдуть 50 населених пунктів, на базі яких утворено
32 органи місцевого самоврядування, у тому числі смт Ружин (селищна рада)
та 49 сіл (31 сільська рада).
Мінімальна відстань населених пунктів до адміністративного центру
складе 5 км, максимальна (4 населені пункти) – 30 км.
Площа громади складатиме 1002 кв. км.
Загальна кількість мешканців громади складе 28296 осіб, у тому числі
дітей: дошкільного віку – 1347, шкільного віку – 2550.
2. Економічний потенціал громади
На території, яку охоплюватиме громада, зареєстровано 1346 суб’єктів
господарювання, у тому числі юридичних осіб – 496, фізичних осібпідприємців – 850.
В промисловості провідною є харчопереробна галузь (65%).
Функціонує 4 промислових підприємства: ДП «Ружин-молоко»,
ДП «Агрофірма «Ян» ПП «Ян», ТОВ «Ружинська будівельна кераміка»,
ТОВ «Агропереробне інноваційне об’єднання».
В галузевій структурі сільського господарства рослинництво становить
76%, тваринництво – 24 %.
Основні сільськогосподарські підприємства, які здійснюють діяльність
у галузі рослинництва та мають найбільші площі землі в обробітку:
СФГ «Україна», ТОВ СП «Нібулон», ДП АФ «Немиринецька»,
СВК
«Ружинський»,
СФГ
ім.
Мічуріна,
ПП «Моя
Надія»,
ПСП «Батьківщина», ТОВ ПК «Зоря Поділля», ДП «Рогачівське»,
ТОВ АПК «Архат», ЗАТ «ТАКО», ТОВ «Сігнет-Центр», ПСП АФ «Світанок»,
ТОВ «МТС-Агро», ПП «Ташір».
Основні сільськогосподарські підприємства, які здійснюють діяльність
у галузі тваринництва: СФГ «Україна», ТОВ СП «Нібулон», СВК
«Ружинський», СФГ ім. Мічуріна, ПП «Моя Надія», ПСП «Батьківщина», ДП
«Рогачівське».
Торгівельні послуги надають 153 торгові точки, у тому числі
143 магазини, 1 АЗС, 9 аптечних кіосків та аптек та 16 закладів громадського
харчування на 500 посадкових місць.
Основну товарну структуру експорту складає згущене молоко, сухе
знежирене молоко, маргарин, сир кисломолочний, спреди.

3. Транспортне сполучення
На території громади функціонує 16 автобусних та інших маршрутів.
Щоденна кількість рейсів – 31.
Функціонують 2 залізничні станції: Чорнорудка та Зарудинці.
4. Бюджетна інфраструктура та розрахунковий обсяг бюджету
громади
За рахунок бюджету об’єднаної громади на її території
функціонуватимуть:
41 заклад охорони здоров’я, а саме: 31 фельдшерсько-акушерський
пункт, 8 амбулаторій, 1 поліклініка, 1 лікарня;
52 заклади освіти, а саме: 15 загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ
ступеня, 11 загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступеня, 1
загальноосвітній навчальний заклад І ступеня, 23 дошкільних навчальних
закладів, 2 заклади позашкільної освіти;
66 закладів культури;
1 заклад фізичної культури.
Кількість приміщень, придатних для розміщення державних органів,
складає 8 одиниць.
Кількість приміщень, придатних для розміщення органів місцевого
самоврядування, складає 32 одиниці.
Обсяг доходів загального фонду (розрахунковий в умовах 2015 року)
громади становитиме 73 042,7 тис.грн., у тому числі:
 доходи без урахування трансфертів з державного бюджету (згідно
статті 64 Бюджетного кодексу України) – 26 736,0 тис.грн.,
 базова дотація – 5 028,9 тис.грн.,
 освітня субвенція – 36 303,8 тис.грн.,
 медична субвенція (первинний рівень) – 4 974,0 тис.грн.
Прогнозний обсяг видатків загального фонду громади становитиме
75 990,7 тис.грн.
Баланс фінансових ресурсів загального фонду: – 2 948,0 тис.грн.
Прогнозний обсяг бюджету розвитку: 54,0 тис.грн.
_________________

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ ГРОМАД
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА

щодо Червоноармійської спроможної територіальної громади
(адміністративний центр – смт Червоноармійськ)
1. Загальна характеристика
Червоноармійська спроможна територіальна громада (далі – громада)
базуватиметься на території Червоноармійського району.
Громада розташовуватиметься у центральній частині Житомирської
області.
До складу громади увійдуть 67 населених пунктів, на базі яких створені
20 органів місцевого самоврядування, у тому числі смт Червоноармійськ і 3
села (селищна рада) та 63 села (19 сільських рад).
Мінімальна відстань населених пунктів до адміністративного центру
складе 3 км, максимальна (1 населеного пункту) – 34 км.
Площа громади складатиме 853,5 кв. км.
Загальна кількість мешканців громади складе 23386 осіб., у тому числі
дітей: дошкільного віку – 1871, шкільного віку – 2323.
2. Економічний потенціал громади
На території, яку охоплюватиме громада, зареєстровано 1028 суб’єктів
господарювання, у тому числі юридичних осіб – 429, фізичних осібпідприємців – 599.
Галузева структура промисловості представлена такими видами
діяльності: легка промисловість (ТОВ «Юкреніан клеузінг кампані») та
деревообробна (ДП «Червоноармійський лісгосп агропромислового
комплексу», ТОВ «Кукрас-алнус»).
В галузевій структурі сільського господарства рослинництво становить
66%, тваринництво – 34 %.
Основні сільськогосподарські підприємства, які здійснюють діяльність
у галузі рослинництва: СТОВ «Полісся», СТОВ «Тетірське», СТОВ «Зоря
Полісся», СВК «Маяк», КТ «Сільгосптехніка ОК і К», СТОВ «Надія ВП»,
СТОВ «Новинське», ТОВ «Дівав-Агролан», ТОВ «Млинівка-Агро»,
ТОВ «Павлівка-Агротрейд», ПП «Новозаводські аграрні інвестиції»,
СТОВ «Промінь», ТОВ «Шереметєво», ФГ «Яснополянське 2013»,
ТОВ «Ялинівка Нова», ТОВ «Агріс-Захід».
Основні сільськогосподарські підприємства, які здійснюють діяльність
у галузі тваринництва: СТОВ «Полісся», СТОВ «Тетірське», СТОВ «Зоря
Полісся», СВК «Маяк», СТОВ «Надія ВП», ФГ «Поліська Нива 2008»,
ПСП «Колодіївське», ФГ «Агромита», ТОВ «Агрофірма Стожари»,
ФГ «Яснополянські поросята».
Торгівельні послуги надають 174 функціонуючих торгових точок, у тому
числі 164 магазини, 5 аптечних кіосків і аптек, 5 АЗС та 12 закладів
громадського харчування на 770 посадкових місць.

3. Транспортне сполучення
На території громади функціонує 12 автобусних маршрутів. Щоденна
кількість рейсів: 26. Також наявне залізничне сполучення.
Не мають автобусного сполучення з адміністративним центром села
Червоносілка, Мирне, Нарцизівка, Березова Гать, Цвітянка, Неборівка,
Тартачок, Трудове, Білка, Ходорівка, Муравня, Ясногірка, Веселе.
4. Бюджетна інфраструктура та розрахунковий обсяг бюджету
громади
За рахунок бюджету об’єднаної громади на її території
функціонуватимуть:
38 закладів охорони здоров’я, а саме: 32 фельдшерсько-акушерських
пунктів, 3 амбулаторій та поліклінік та 3 станцій постійного базування
швидкої допомоги;
40 закладів освіти, а саме: 6 загальноосвітніх навчальних закладів
І-ІІІ ступеня, 10 загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступеня,
3 загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня, 20 дошкільних навчальних
закладів та 1 заклад позашкільної освіти;
40 закладів культури;
1 заклад фізичної культури.
Кількість приміщень, придатних для розміщення державних органів,
складає 6 одиниць.
Кількість приміщень, придатних для розміщення органів місцевого
самоврядування, складає 20 одиниць.
Обсяг доходів загального фонду (розрахунковий в умовах 2015 року)
громади становитиме 56 795,4 тис.грн., у тому числі:
 доходи без урахування трансфертів з державного бюджету (згідно
статті 64 Бюджетного кодексу України) – 12 100,0 тис.грн.,
 базова дотація – 8 020,1 тис.грн.,
 освітня субвенція – 32 574,3 тис.грн.,
 медична субвенція (первинний рівень) – 4 101,0 тис.грн.
Прогнозний обсяг видатків загального фонду громади становитиме
56 795,4 тис.грн.
Баланс фінансових ресурсів загального фонду: доходи = видатки
Прогнозний обсяг бюджету розвитку: 50,0 тис.грн.
__________________________________

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ ГРОМАД
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА
щодо Високівська спроможної територіальної громади
(адміністративний центр – с. Високе)
1. Загальна характеристика
Високівська спроможна територіальна громада (далі – громада)
базуватиметься на території Черняхівського району.
Громада розташовуватиметься у північно-східній частині Житомирської
області.
До складу громади увійдуть 7 населених пунктів, на базі яких створені
4 сільські ради.
Мінімальна відстань населених пунктів до адміністративного центру
складе 3 км, максимальна (1 населеного пункту) – 10 км.
Площа громади складатиме 143,89 кв. км.
Загальна кількість мешканців громади складе 4711 осіб., у тому числі
дітей: дошкільного віку – 453, шкільного віку – 468.
2. Економічний потенціал громади
На території, яку охоплюватиме громада, зареєстровано 81 суб’єкт
господарювання, у тому числі 15 юридичних осіб, 66 фізичних осіб.
На території громади функціонують 2 промислових підприємств, а саме:
Філія ВП Осички ПрАТ «Петроімпекс», ТОВ «Риф 1» фабрика КРОК.
В галузевій структурі сільського господарства рослинництво становить
95%, тваринництво 5%.
Основні підприємства, які здійснюють діяльність у галузі рослинництва:
ТОВ «Агростем», ТОВ «Укр Агро РТ», ПП «Некрашів».
Найбільші площі землі в обробітку мають ТОВ «Агростем»,
ТОВ «Укр Агро РТ».
Основним сільськогосподарським підприємством, що здійснює
діяльність у галузі тваринництва є ПП «Некрашів».
Торгівельні послуги можуть надавати 20 функціонуючих торгових
точок, із яких: 15 магазинів, 3 кіоски, 2 аптечних пункти та 2 заклади
громадського харчування (кафе) на 230 посадкових місць.
Основна товарна структура експорту – блоки лабрадориту.
3. Транспортне сполучення
На території громади функціонує 6 автобусних маршрутів.
Не має автобусного сполучення з адміністративним центром село Городище.
4. Бюджетна інфраструктура та розрахунковий обсяг бюджету
громади
За рахунок бюджету
функціонуватимуть:

об’єднаної

громади

на

її

території

7 закладів охорони здоров’я, а саме: 5 фельдшерсько-акушерських
пунктів, 2 амбулаторії;
10 закладів освіти, а саме: 3 загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ
ступеня, 1 загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступеня, 6 дошкільних
навчальних закладів;
13 закладів культури.
Кількість приміщень, придатних для розміщення державних органів
складає 6 одиниць.
Кількість приміщень, придатних для розміщення органів місцевого
самоврядування складає 1 одиниць.
Обсяг доходів загального фонду (розрахунковий в умовах 2015 року)
громади становитиме 11 487,6 тис.грн., у тому числі:
 доходи без урахування трансфертів з державного бюджету (згідно
статті 64 Бюджетного кодексу України) – 3 005,0 тис.грн.,
 базова дотація – 1 881,8 тис.грн.,
 освітня субвенція – 5 850,5 тис.грн.,
 медична субвенція (первинний рівень) – 750,3 тис.грн.
Прогнозний обсяг видатків загального фонду громади становитиме
9 797,3 тис.грн.
Баланс фінансових ресурсів загального фонду: + 1 690,3 тис.грн.
Прогнозний обсяг бюджету розвитку: ─

_____________________

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ ГРОМАД
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА

щодо Головинської спроможної територіальної громади
(адміністративний центр – смт Головине)
1. Загальна характеристика
Головинська спроможна територіальна громада (далі – громада)
базуватиметься на території Черняхівського району.
Громада розташовуватиметься у північно-східній частині Житомирської
області.
До складу громади увійдуть 10 населених пунктів, на базі яких створені
5 органів місцевого самоврядування, у тому числі смт Головино (селищна
рада) та 9 сіл (4 сільських ради).
Мінімальна відстань населених пунктів до адміністративного центру
складе 0,5 км, максимальна (1 населеного пункту) – 22 км.
Площа громади складатиме 155,024 кв. км.
Загальна кількість мешканців громади складе 5100 осіб, у тому числі
дітей: дошкільного віку – 430, шкільного віку – 540.
2. Економічний потенціал громади
На території, яку охоплюватиме громада, зареєстровано 131 суб’єкт
господарювання, у тому числі14 юридичних осіб, 117 фізичних осіб.
На території громади функціонують 7 промислових підприємств, а саме:
ПАТ «Головинський Граніт», ТОВ «Імір», ТОВ «ВІК-ПОЛ», ТОВ «Світ
Граніту», ТОВ «Буд-інвест», ВКЦ «Гранайт ЛТД» та ТОВ «ПрогресГорбулів».
В галузевій структурі сільського господарства рослинництво становить
98%, тваринництво 2%.
ТОВ «УкрАгроРТ» основне підприємство, яке здійснює діяльність у
галузі рослинництва та має найбільші площі землі в обробітку.
Торгівельні послуги можуть надавати 25 функціонуючих торгових
точок, у тому числі: 24 магазини та кіоски, 1 аптечний пункт та 8 закладів
громадського харчування.
Основна товарна структура експорту та імпорту: блоки габро, деталі
пам’ятників, вироби з каменю
3. Транспортне сполучення
На території громади функціонує 11 автобусних та інших маршрутів. Не
мають автобусного сполучення з адміністративним центром села: Видибор,
Коростелівка, Ганнопіль.
4. Бюджетна інфраструктура та розрахунковий обсяг бюджету
громади
За рахунок бюджету
функціонуватимуть:

об’єднаної

громади

на

її

території

8 закладів охорони здоров’я, а саме: 6 фельдшерсько-акушерських
пунктів, 2 амбулаторії;
9 закладів освіти, а саме: 3 загальноосвітніх навчальних заклади
ІІІІ ступеня, 1 загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступеня, 5 дошкільних
навчальних закладів;
14 закладів фізичної культури.
Кількість приміщень, придатних для розміщення державних органів
складає 5 одиниць.
Кількість приміщень, придатних для розміщення органів місцевого
самоврядування складає 4 одиниць.
Обсяг доходів загального фонду (розрахунковий в умовах 2015 року)
громади становитиме 12 192,7 тис.грн., у тому числі:
 доходи без урахування трансфертів з державного бюджету (згідно
статті 64 Бюджетного кодексу України) – 2 903,6 тис.грн.,
 базова дотація – 1 726,4 тис.грн.,
 освітня субвенція – 6 750,5 тис.грн.,
 медична субвенція (первинний рівень) – 812,2 тис.грн.
Прогнозний обсяг видатків загального фонду громади становитиме
11 324,0 тис.грн.
Баланс фінансових ресурсів загального фонду: + 868,7 тис.грн.
Прогнозний обсяг бюджету розвитку: ─

_______________________________

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ ГРОМАД
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА

щодо Черняхівської спроможної територіальної громади
(адміністративний центр – смт Черняхів)
1. Загальна характеристика
Черняхівська спроможна територіальна громада (далі – громада)
базуватиметься на території Черняхівського району.
Громада розташовуватиметься у північній частині Житомирської
області.
До складу громади увійдуть 39 населених пунктів, на базі яких створені
16 органів місцевого самоврядування, у тому числі смт Черняхів і село
(селищна рада), 37 сіл (15 сільських рад).
Мінімальна відстань населених пунктів до адміністративного центру
складе менше 1 км, максимальна (5 населених пунктів) – 17 км.
Площа громади складатиме 553,466 кв. км.
Загальна кількість мешканців громади складе 20210 осіб., у тому числі
дітей: дошкільного віку 1697 осіб, шкільного віку 2118 осіб.
2. Економічний потенціал громади
На території, яку охоплюватиме громада, зареєстровано 736 суб’єктів
господарювання, у тому числі 118 юридичних осіб, 618 фізичних осіб.
На території громади функціонують 17 промислових підприємств, а саме:
ПІІ ТОВ «Даніко», ТОВ «Аленруд», ТОВ ДП «Рельполь Альтера», філія
ПАТ
«ДПЗКУ
«Черняхівський
елеватор»,
ТОВ
«Вітакомс»,
СУРП ТОВ «Граніт», ТОВ «Імперіал 2010», ТОВ «Автосервіс»,
ТОВ «ЮНАТАЛ», ТОВ «Силует», ТОВ «Вітал-Інтер», ТОВ «Черняхівський
Вітязь-2005», ПП «Папа Карло», ТОВ «Граніт резерв», ТОВ «Ресурс Трейдінг
Україна», ТОВ «ГАЛАКТИК», ПП «Сімвуд 1».
В галузевій структурі сільського господарства рослинництво становить
82%, тваринництво 12 %.
Основні підприємства, які здійснюють діяльність у галузі рослинництва:
ДП «Дан Мілк», ТОВ «Старо Олександрівка+», ТОВ «Агроф», ПСПО
«Окілок», ТОВ «Зороківське», ПСПО «Браженське», ПП «Жерм», ПАФ
«Дружба», ДП «Україна», СФГ «Шателюк», ТОВ «Агростем».
у тому числі сільськогосподарські підприємства, які мають найбільші
площі землі в обробітку: ТОВ «Старо Олександрівка+», ТОВ «Агроф»,
ДП «Дан Мілк», ТОВ «Зороківське», ПСПО «Браженське», ПП «Жерм», ПАФ
«Дружба», ДП «Україна», СФГ «Шателюк».
Основні сільськогосподарські підприємства, які здійснюють діяльність у
галузі тваринництва: ДП «Дан-Мілк», ПСПО «Браженське», ТОВ «Грін Ленд
Славута», ТОВ «Рачанське», ПАФ «Дружба», ДП «Україна», ФГ«Вітам»,
ПП «Жерм».

Торгівельні послуги надають 124 функціонуючих торгові точки, із яких:
113 магазини і кіоски, 4 АЗС, 7 аптечних кіосків та аптек та 15 закладів
громадського харчування.
Основна товарна структура експорту – печиво, електромагнітні реле,
деталі для шоколадної промисловості, пиломатеріали, імпорту – медичні
препарати та сировина для виготовлення електромагнітних реле.
3. Транспортне сполучення
На території громади функціонує 255 автобусних та інших маршрути.
Щоденна кількість рейсів: 85.
Також, проходить автотраса Могилів - Виступовичі та залізниця
Житомир – Коростень.
4. Бюджетна інфраструктура та розрахунковий обсяг бюджету
громади
За рахунок бюджету об’єднаної громади на її території
функціонуватимуть:
29 закладів охорони здоров’я, а саме: 24 фельдшерсько-акушерських
пункти, 4 амбулаторії, поліклініки, 1 лікарня;
41 заклад освіти, а саме: 8 загальноосвітніх навчальних закладів
І-ІІІ ступеня, 8 загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступеня,
1 загальноосвітній навчальний заклад І ступеня, 22 дошкільних навчальних
закладів, 2 закладів позашкільної освіти;
54 заклади культури;
11 закладів фізичної культури.
Кількість приміщень, придатних для розміщення державних органів
складає 6 одиниць.
Кількість приміщень, придатних для розміщення органів місцевого
самоврядування складає 1 одиниця.
Обсяг доходів загального фонду (розрахунковий в умовах 2015 року)
громади становитиме 52 978,7 тис.грн., у тому числі:
 доходи без урахування трансфертів з державного бюджету (згідно
статті 64 Бюджетного кодексу України) – 18 452,5 тис.грн.,
 базова дотація – 4 916,4 тис.грн.,
 освітня субвенція – 26 477,2 тис.грн.,
 медична субвенція (первинний рівень) – 3 132,6 тис.грн.
Прогнозний обсяг видатків загального фонду громади становитиме
50 369,5 тис.грн.
Баланс фінансових ресурсів загального фонду: + 2 609,2 тис.грн.
Прогнозний обсяг бюджету розвитку: ─

________________________

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ ГРОМАД
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА

щодо Велико-Коровинецької спроможної територіальної громади
(адміністративний центр – смт Великі Коровинці)
1. Загальна характеристика
Велико-Коровинецька спроможна територіальна громада (далі –
громада) базуватиметься на території Чуднівського району.
Громада розташовуватиметься у південній частині Житомирської
області.
До складу громади увійдуть 6 населених пунктів, на базі яких створено
4 органи місцевого самоврядування, у тому числі смт Великі Коровинці,
с. Михайленки та смт Вакуленчук (2 селищні ради), 3 села (2 сільських ради).
Мінімальна відстань населених пунктів до адміністративного центру
складе 4 км, максимальна (1 населеного пункту) – 14 км.
Площа громади складатиме 157,7 кв. км.
Загальна кількість мешканців громади складе 6219 осіб, у тому числі
дітей: дошкільного віку 302 особи, шкільного віку 574 особи.
2. Економічний потенціал громади
На території, яку охоплюватиме громада, зареєстровано 151 суб’єкт
господарювання, у тому числі 24 юридичні особи, 127 фізичних осіб.
На території громади функціонують 3 промислових підприємства, а
саме: ПП «РАН ЛІС» (на даний час не працює), ПП «Реал-ТП», філія «Тетерів»
ТОВ СП «Нібулон».
В галузевій структурі сільського господарства рослинництво становить
98%, тваринництво – 2%.
Основні підприємства, які здійснюють діяльність у галузі рослинництва:
ТОВ СП «Нібулон», ТОВ «Житній дар», СФГ «Кузьмовичів», ТОВ «ЕлітаАгро», ПрАТ «Райз-Максимко», ФГ «Наша Вікторія»,СФГ «Воталія»,
ФГ «Хавест», СФГ «Сонячне», ВАТ «В.Коровинецьке», ПАФ «Михайленки».
Найбільші площі землі в обробітку мають: ТОВ СП «Нібулон»,
ПрАТ «Райз-Максимко».
Основні сільськогосподарські підприємства, які здійснюють діяльність
у галузі тваринництва: СФГ «Кузьмовичів», ТОВ СП «Нібулон».
Торгівельні послуги надають 42 торгових точки, у тому числі:
35 магазинів, 1 АЗС, 2 аптеки та 5 закладів громадського харчування на
290 посадкових місць.
Аптечні пункти відсутні в селах: Михайленки, Рачки, П’ятка, Пилипівка.
На території громади здійснюють зовнішньоекономічну діяльність ПП
«Ран-Ліс», яке експортує дошку обрізану дубову нестругану; заготовку пилену
та ПП «Реал-ТП», яке експортує дошку обрізану дубову нестругану; заготовку
пилену.

3. Транспортне сполучення
На території громади функціонує 5 автобусних маршрутів.
Через територію об’єднаної громади проходить Південно-Західна
залізниця зі станцією Михайленки, що знаходиться в смт Великі Коровинці та
зупиночними платформами в селах Михайленки та Рачках.
4. Бюджетна інфраструктура та розрахунковий обсяг бюджету
громади
За рахунок бюджету об’єднаної громади на її території
функціонуватимуть:
6 закладів охорони здоров’я, а саме: 4 фельдшерсько-акушерських
пункти, 2 амбулаторій, поліклінік;
8 закладів освіти, а саме: 3 загальноосвітніх навчальних заклади ІІІІ ступеня, 1 загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступеня, 4 дошкільних
навчальних закладів;
9 закладів культури.
Кількість приміщень, придатних для розміщення державних органів
складає 6 одиниць.
Кількість приміщень, придатних для розміщення органів місцевого
самоврядування складає 1 одиниця.
Обсяг доходів загального фонду (розрахунковий в умовах 2015 року)
громади становитиме 14 884,9 тис.грн., у тому числі:
 доходи без урахування трансфертів з державного бюджету (згідно
статті 64 Бюджетного кодексу України) – 5 138,9 тис.грн.,
 базова дотація – 1 471,3 тис.грн.,
 освітня субвенція – 7 059,7 тис.грн.,
 медична субвенція (первинний рівень) – 1 215,0 тис.грн.
Прогнозний обсяг видатків загального фонду громади становитиме
13 077,2 тис.грн.
Баланс фінансових ресурсів загального фонду: + 1 807,7 тис.грн.
Прогнозний обсяг бюджету розвитку: ─

__________________________________

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ ГРОМАД
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА

щодо Краснопільської спроможної територіальної громади
(адміністративний центр – с. Краснопіль)
1. Загальна характеристика
Краснопільська спроможна територіальна громада (далі – громада)
базуватиметься на території Чуднівського району.
Громада розташовуватиметься у південній частині Житомирської
області.
До складу громади увійдуть 11 сіл, на базі яких створені 7 сільських рад.
Мінімальна відстань населених пунктів до адміністративного центру
складе 6 км, максимальна (1 населеного пункту) – 15 км.
Площа громади складатиме 244,4 кв. км.
Загальна кількість мешканців громади складе 4958 осіб, у тому числі
дітей: дошкільного віку – 285, шкільного віку – 508 осіб.
2. Економічний потенціал громади
На території, яку охоплюватиме громада, зареєстровано 163 суб’єкти
господарювання, у тому числі 20 юридичних осіб, 143 фізичні особи.
На території громади функціонує 1 промислове підприємство, а саме:
ПП «Чевік-Ліс», яке здійснює діяльність у деревообробній галузі.
В галузевій структурі сільського господарства рослинництво становить
95%, тваринництво 5%.
Основні підприємства, які здійснюють діяльність у галузі рослинництва
та мають найбільші площі земель в обробітку: ТОВ «АТК», ТОВ «Аграрний
фонд
Терещенка»,
ТОВ
«Хмільницьке»
ВП
АФ
«Україна»,
ТОВ «Хмільницьке» ВП АФ «Стетківці».
Основні сільськогосподарські підприємства, які здійснюють діяльність
у галузі тваринництва: ТОВ «Хмільницьке» ВП АФ «Україна»,
ТОВ «Хмільницьке» ВП АФ «Стетківці».
Торгівельні послуги надають 38 торгових точок, у тому числі: 31
магазин, 4 аптеки та аптечних кіосків та 3 заклади громадського харчування
на 75 посадкових місць.
Магазини відсутні у селах: Мотрунки, Ясопіль. Аптечні пункти відсутні
в селах: Безпечна, Лихосілка, Молочки, Мотрунки, Носівки, Суслівка,
Стетківці, Ясопіль.
На території громади здійснюють зовнішньоекономічну діяльність:
ПП «Чевік-Ліс», яке експортує дошку обрізану хвойних порід, брус обрізаний
хвойних порід.

3. Транспортне сполучення
На території громади функціонує 7 автобусних маршрутів. Не має
автобусного сполучення з адміністративним центром село Ясопіль.
4. Бюджетна інфраструктура та розрахунковий обсяг бюджету
громади
За рахунок бюджету об’єднаної громади на її території
функціонуватимуть:
10 закладів охорони здоров’я, а саме: 9 фельдшерсько-акушерських
пунктів, 1 амбулаторія, поліклініка;
13 закладів освіти, а саме: 4 загальноосвітніх навчальних заклади ІІІІ ступеня, 2 загальноосвітніх навчальних заклади І-ІІ ступеня, 7 дошкільних
навчальних заклади;
15 закладів культури.
Кількість приміщень, придатних для розміщення державних органів
складає 6 одиниць.
Кількість приміщень, придатних для розміщення органів місцевого
самоврядування складає 1 одиниця.
Обсяг доходів загального фонду (розрахунковий в умовах 2015 року)
громади становитиме 13 964,3 тис.грн., у тому числі:
 доходи без урахування трансфертів з державного бюджету (згідно
статті 64 Бюджетного кодексу України) – 5 710,3 тис.грн.,
 базова дотація – 618,4 тис.грн.,
 освітня субвенція – 6 655,2 тис.грн.,
 медична субвенція (первинний рівень) – 980,4 тис.грн.
Прогнозний обсяг видатків загального фонду громади становитиме
12 989,5 тис.грн.
Баланс фінансових ресурсів загального фонду: + 974,8 тис.грн.
Прогнозний обсяг бюджету розвитку: ─

__________________________________

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ ГРОМАД
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА

щодо Чуднівської спроможної територіальної громади
(адміністративний центр – м. Чуднів)
1. Загальна характеристика
Чуднівська спроможна територіальна громада (далі – громада)
базуватиметься на території Чуднівського району.
Громада розташовуватиметься у південній частині Житомирської
області.
До складу громади увійдуть 32 населених пункти, на базі яких створено
14 органів місцевого самоврядування, у тому числі місто Чуднів (1 міська
рада), 31 село (13 сільських рад).
Мінімальна відстань населених пунктів до адміністративного центру
складе 3 км, максимальна (2 населених пунктів) – 17 км.
Площа громади складатиме 446,8 кв. км.
Загальна кількість мешканців громади складе 19698 осіб, у тому числі
дітей: дошкільного віку 1163 особи, шкільного віку 1897 осіб.
2. Економічний потенціал громади
На території, яку охоплюватиме громада, зареєстровано 423 суб’єкти
господарювання, у тому числі 65 юридичних осіб, 358 фізичних осіб.
На території громади функціонують 6 промислових підприємств, а саме:
Чуднівська філія ДП «Житомирський лікеро-горілчаний завод», ТОВ «СтильЕкологія», ТОВ «Чуднівський комбікормовий завод», Чуднівське
підприємство «Харчовик», ПАТ «Цикорій», споживче товариство «ІБР»,
ПАТ «Чуднівське хлібоприймальне підприємство».
Найбільшу питому вагу в промисловості займає харчова галузь, яка
складає 97,2%. Ведучим підприємством даної галузі є Чуднівська філія
ДП «Житомирський лікеро-горілчаний завод».
В галузевій структурі сільського господарства рослинництво становить
86%, тваринництво 14%.
Основні підприємства, які здійснюють діяльність у галузі рослинництва:
ПАФ «Лан», ФГ «Богданівський курінь», ТОВ «Укрінагропром», ТОВ
«Чуднів
Агро-1»,
ФГ
«Волинець»,
ПрАТ
«Райз-Максимко»,
ТОВ «Агроінвестконтакт», ТОВ «Спілка хмелярів та пивоварів», ТОВ «АТК»,
СФГ «На валах», ПАФ «Рідний дім», ТОВ «Панда», ПАТ «Агро-Регіон
Чуднів», ПАФ «Грант», ФГ «Красносільське», ТОВ СП «Нібулон», СТОВ
«Богдана Хмельницького», ДП «Промінь», ФГ «Турчинівське», ПТУ-30, ТОВ
«Едем-СК», ТОВ «АПК Сервіс», ТОВ «Короченське», ПП «Січінава», СГ
«Дружба».
Найбільші площі землі в обробітку мають ПАФ «Лан»,
ТОВ «Укрінагропром», ТОВ «Чуднів Агро-1», ПрАТ «Райз-Максимко»,
ТОВ «Агроінвестконтакт», ТОВ «Спілка хмелярів та пивоварів», ТОВ «АТК»,

ПАТ «Агро-Регіон Чуднів», ПАФ «Грант», ТОВ СП «Нібулон»,
СТОВ «Богдана Хмельницького», ДП «Промінь», ТОВ «Едем-СК»,
СГ «Дружба».
Основні сільськогосподарські підприємства, які здійснюють діяльність
у галузі тваринництва: ПАФ «Лан», ПАФ «Грант», ФГ «Красносільське»,
ТОВ СП «Нібулон», ДП «Промінь», ТОВ «Едем-СК», ТОВ «Короченське»,
СГ «Дружба».
Торгівельні послуги надають 220 торгових точок, у тому числі:
188 магазинів, 2 АЗС, 11 аптек і аптечних кіосків та 20 закладів громадського
харчування на 2313 посадкових місць.
3. Транспортне сполучення
На території громади функціонує 34 автобусних маршрути. Не мають
автобусного сполучення з адміністративним центром села: Дреники,
Ясногірка.
Через територію громади проходить Південно-Західна залізниця зі
станцією Чуднів – Волинський, що знаходиться в с. Вільшанка та зупинкою в
с. Довбиші.
4. Бюджетна інфраструктура та розрахунковий обсяг бюджету
громади
За рахунок бюджету об’єднаної громади на її території
функціонуватимуть:
28 закладів охорони здоров’я, а саме: 24 фельдшерсько-акушерських
пункти, 3 амбулаторії та поліклініки, 1 лікарня;
38 закладів освіти, а саме: 8 загальноосвітніх навчальних закладів
І-ІІІ ступеня, 8 загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступеня,
1 загальноосвітній навчальний заклад І ступеня, 19 дошкільних навчальних
закладів, 2 заклади позашкільної освіти;
43 заклади культури;
1 заклад фізичної культури.
Кількість приміщень, придатних для розміщення державних органів
складає 6 одиниць.
Кількість приміщень, придатних для розміщення органів місцевого
самоврядування складає 1 одиниця.
Обсяг доходів загального фонду (розрахунковий в умовах 2015 року)
громади становитиме 50 092,4 тис.грн., у тому числі:
 доходи без урахування трансфертів з державного бюджету (згідно
статті 64 Бюджетного кодексу України) – 19 284,1 тис.грн.,
 базова дотація – 3 354,0 тис.грн.,
 освітня субвенція – 23 605,9 тис.грн.,
 медична субвенція (первинний рівень) – 3 848,4 тис.грн.
Прогнозний обсяг видатків загального фонду громади становитиме
48 184,6 тис.грн.
Баланс фінансових ресурсів загального фонду: + 1 907,8 тис.грн.
Прогнозний обсяг бюджету розвитку: ─

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ ГРОМАД
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА

щодо Іванопільської спроможної територіальної громади
(адміністративний центр – смт Іванопіль)
1. Загальна характеристика
Іванопільська спроможна територіальна громада (далі – громада)
базуватиметься на території Чуднівського району.
Громада розташовуватиметься у південній частині Житомирської
області.
До складу громади увійдуть 11 населених пунктів, на базі яких створені
4 ради, у тому числі смт Іванопіль, с. Радісне та с. Медведика (1 селищна рада),
8 сіл (3 сільські ради).
Мінімальна відстань населених пунктів до адміністративного центру
складе 3 км, максимальна (1 населеного пункту) – 73 км.
Площа громади складатиме 187,8 кв. км.
Загальна кількість мешканців громади складе 5283 особи, у тому числі
дітей: дошкільного віку 254 особи, шкільного віку 470 осіб.
2. Економічний потенціал громади
На території, яку охоплюватиме громада, зареєстровано 196 суб’єктів
господарювання, у тому числі 29 юридичних осіб, 167 фізичних осіб.
На території громади функціонують 3 промислових підприємств, а саме:
ТОВ «Галіївський маслозавод», ТОВ «Полат-Ліс», ПАТ «Чуднівське
хлібоприймальне підприємство».
Провідним підприємством територіальної громади є ТОВ «Галіївський
маслозавод», який відноситься до переробної галузі. Питома вага переробної
галузі в промисловості даної громади складає 96,1%.
В галузевій структурі сільського господарства рослинництво становить
100%.
Основні підприємства, які здійснюють діяльність у галузі рослинництва
та мають найбільші площі земель в обробітку: ТОВ «Агроінвестконтакт», ТОВ
«Аграрний фонд Терещенка», ТОВ «АТК», ПрАТ «Зернопродукт МХП».
Торгівельні послуги надають 44
торгові точки, у тому числі:
38 магазинів, 1 АЗС, 2 аптеки і аптечний кіоск та 3 заклади громадського
харчування на 160 посадкових місць.
На території громади здійснюють зовнішньоекономічну діяльність:
ТОВ «Галіївський маслозавод», яке експортує масло вершкове, спреди,
молоко сухе знежирене, молоко згущене та ТОВ «Полат-Ліс», яке експортує
ламель, пиломатеріали (дубові).

3. Транспортне сполучення
На території громади функціонує 6 автобусних маршрутів. Не мають
автобусного сполучення з адміністративним центром села: Поштове та
Радісне.
4. Бюджетна інфраструктура та розрахунковий обсяг бюджету
громади
За рахунок бюджету об’єднаної громади на її території
функціонуватимуть:
7 закладів охорони здоров’я, а саме: 6 фельдшерсько-акушерських
пункти, 1 амбулаторія, поліклініка.
7 закладів освіти, а саме: 2 загальноосвітніх навчальних заклади
І-ІІІ ступеня, 1 загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступеня, 4 дошкільних
навчальних заклади;
10 закладів культури.
Кількість приміщень, придатних для розміщення державних органів
складає 6 одиниць.
Кількість приміщень, придатних для розміщення органів місцевого
самоврядування складає 1 одиниця.
Обсяг доходів загального фонду (розрахунковий в умовах 2015 року)
громади становитиме 13 547,3 тис.грн., у тому числі:
 доходи без урахування трансфертів з державного бюджету (згідно
статті 64 Бюджетного кодексу України) – 5 171,3 тис.грн.,
 базова дотація – 1 522,0 тис.грн.,
 освітня субвенція – 5 821,8 тис.грн.,
 медична субвенція (первинний рівень) – 1 032,2 тис.грн.
Прогнозний обсяг видатків загального фонду громади становитиме
11 478,0 тис.грн.
Баланс фінансових ресурсів загального фонду: + 2 069,3 тис.грн.
Прогнозний обсяг бюджету розвитку: ─
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