
Додаток 1 

до розпорядження міського голови 

_______________  №____________ 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ  
на 2022 - 2024 роки з виконання завдань Стратегії розвитку Вараської 

міської територіальної громади на період до 2027 року 

№7200-ПЛ-15-22 

Заходи 

Терміни 

виконання 

Відповіда-

льний 

виконавець  

Стратегічна ціль 1. Людський капітал – основа процвітання громади 

Операційна ціль 1.1. Розвиток освітнього простору 

Завдання: 1.1.1. Підвищення якості та територіальної доступності освітніх послуг, діджиталізація 

освіти 

Упровадження нових STEM-технологій в освітній процес 

2022-2024 

(щороку до 01 

грудня) 

Управління 

освіти 

Реконструкція дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №2,  

мікрорайон Будівельників, 42,  м.Вараш, Вараського району, 

Рівненської області:  

 

- виготовлення проектно кошторисної документації;  

 

- виконання робіт з реконструкції дошкільного навчального закладу 

(ясла-садок) комбінованого типу №2, Вараської міської ради 

Рівненської області за адресою: Рівненська область, мкр. 

Будівельників, 42 

 

 

до 01 вересня 2023 

 

до 01 грудня 2024 

ДЖКГМБ 

Реконструкція дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №3,  

мікрорайон Будівельників, 46, м.Вараш, Вараського району, 

Рівненської області:  

 

- виготовлення проектно- кошторисної документації; 

 

- виконання робіт з реконструкції дошкільного навчального закладу 

№3, м-н Будівельників, 46, м.Вараш, Рівненської обл.  

 

 

 

 

до 01 вересня 2023 

 

до 01 грудня 2024 

Реконструкція Вараського ліцею №1, мікрорайон Будівельників, 55 м. 

Вараш, Вараського району, Рівненської області: 

-коригування проектно-кошторисної документації 

- виконання робіт з реконструкції Вараського ліцею №1 м. Вараш. 

Коригування" 

 

до 01 вересня 2023 

 

до 01 грудня 2024 

ДЖКГМБ Реконструкція закладу загальної середньої освіти вул.Шкільна,4, 

с.Рудка, Вараського району Рівненської області 

 

- виготовлення проектно кошторисної документації; 

  

- виконання робіт реконструкції Рудківського закладу загальної 

середньої освіти вул.Шкільна,4, с.Рудка, Вараського району 

Рівненської області  

 

 

до 01 вересня 2023 

 

 

до 01 грудня 2024 



Капітальний ремонт Вараського ліцею №2, мікрорайон Будівельників, 

56 м. Вараш, Вараського району, Рівненської області: 

 

- коригування проектно-кошторисної документації;  

 

- виконання робіт капітального ремонту спортивного ядра Вараського 

ліцею №2, в мікрорайоні Будівельників, 56 в м. Вараш Рівненської 

області (відновлення елементів благоустрою існуючого спортивного 

майданчику) 

 

до 01 вересня 2023 

 

 

до 01 грудня 2024 

ДЖКГМБ 

 

ДАБК (у разі 

навності 

дозвільних 

документів 

на виконання 

робіт) 

Капітальний ремонт Вараського ліцею №3, мікрорайон Перемоги, 8 м. 

Вараш, Вараського району, Рівненської області: 

 

- коригування проектно-кошторисної документації; 

  

-виконання робіт капітального ремонту покрівлі Вараського ліцею №3 

по мікрорайону Перемоги, 8 в м. Вараш Рівненської області  

 

 

до 01 вересня 2023 

 

до 01 грудня 2024 

Капітальний ремонт Вараського ліцею №5,  мікрорайон Вараш, 36 м. 

Вараш, Вараського району, Рівненської області: 

 

- виготовлення проектно кошторисної документації; 

 

- виконання робіт «Автоматична система пожежної сигналізації та 

оповіщення людей про пожежу в ЗОШ № 5 І-ІІІ ступенів м-н Вараш 36 

в м. Вараш, Рівненської області. (капітальний ремонт)»  

 

до 01 вересня 2023 

 

до 01 грудня 2024 

Капітальний ремонт Більськовільського ліцею вул. Шкільна, 14, с. 

Більська Воля, Вараського району, Рівненської області: 

 

- виготовлення проектно кошторисної документації; 

 

- виконання робіт капітального ремонту (заміна вікон та вхідних 

дверей) Більськовільського ліцею вул. Шкільна, 14, с. Більська Воля, 

Вараського району, Рівненської області 

 

до 01 вересня 2023 

 

до 01 грудня 2024 

Будівництво централізованого тепло- та водопостачання приміщень 

Старорафалівської гімназії: 

 

- виготовлення проектно кошторисної документації; 

 

- виконання робіт Старорафалівська гімназія вул. Центральна, 13, с. 

Стара Рафалівка, Вараського району, Рівненської області 

 

 

 

до 01 березня 2024 

 

до 01 грудня 2024 

ДЖКГМБ 

 

Управління 

освіти 

 

ДАБК 

Капітальний ремонт системи опалення Більськовільського ліцею  

Більськовільський ліцей вул. Шкільна, 14, с. Більська Воля, Вараського 

району, Рівненської області: 

 

- виготовлення проектно кошторисної документації; 

 

- виконання робіт капітального ремонту системи опалення. -

Більськовільського ліцею вул. Шкільна, 14, с. Більська Воля, 

Вараського району, Рівненської області   

 

 

до 01 вересня 2023 

 

до 01 грудня 2024 

ДЖКГМБ 

 

Управління 

освіти 

 

ДАБК 

Будівництво закладів дошкільної освіти у с. Більська Воля та с. 

Мульчиці:   

 

- виготовлення проектно кошторисної документації на будівництво 

закладів дошкільної освіти с. Більська Воля; 

 

- виготовлення проектно кошторисної документації  на будівництво 

закладу дошкільної освіти у с. Мульчиці 

 

 

до 01 вересня 2023 

 

 

до 01 грудня 2024 

ДЖКГМБ 

 

Управління 

освіти 

Відділ АМБ 

ДАБК 

Будівництво школи в с. Озерці (друга черга): 

  

- коригування проектно-кошторисної документації 

 

 

до 01 вересня 2023 

ДЖКГМБ 

 

Відділ АМБ 



  

ДАБК 

Виготовлення проектно-кошторисної документації по реконструкції 

харчоблоку ДНЗ №2 
до 01 вересня 2023 

Управління 

освіти 

Будівництво їдальні Собіщицького ліцею: 

 

- виготовлення проектно-кошторисної документації 

 

до 01 вересня 2024 

ДЖКГМБ 

ДАБК 

Встановлення дитячого ігрового майданчика  в ДНЗ «Берізка» с. 

Собіщиці 
до 01 вересня 2023 ДЖКГМБ 

Будівництво Сопачівського ліцею на 600 місць в с. Сопачів: 

  

- виготовлення проектно-кошторисної документації 

 

до 01 вересня 2024 

ДЖКГМБ 

Управління 

освіти 

Відділ АМБ 

ДАБК 

Будівництво ліцею у м.Вараш по мікрорайону Перемоги: 

 

- виготовлення проектно-кошторисної документації  

до 01 вересня 2024 

ДЖКГМБ 

Управління 

освіти 

Відділ АМБ 

ДАБК 

ВП РАЕС 

Розробка програми оптимізації мережі закладів освіти громади 

(дошкільної, початкової, базової, середньої) та її реалізація 

до 01 листопада 

2022 

Управління 

освіти 

Забезпечення закладів освіти безлімітним високошвидкісним доступом 

до інтернет-ресурсів 
до 01 грудня 2022 

Управління 

освіти 

Забезпечення комп’ютерною технікою педагогічних працівників та 

здобувачів освіти 
до 01 грудня 2024 

Управління 

освіти 

Завдання: 1.1.2. Формування в учнів знань та навичок для ринку праці 

Розширення діяльності Вараського інклюзивно-ресурсного центру та 

обслуговування галузі освіти сусідніх громад 
до 01 грудня 2022 

Управління 

освіти 

Придбання корекційних засобів навчання для спеціальних груп у 

закладах освіти громади 
до 01 липня 2023 

Управління 

освіти 

Упровадження діяльності Вараського  центру професійного розвитку 

педагогічних працівників  
до 01 грудня 2022 

Управління 

освіти 

Організація навчання основам підприємницької діяльності, бізнес-

плануванню  

 

до 01 грудня 2023 

ВК ВМР 

 

КНП 

«Агенція 

РВГ» 

Завдання: 1.1.3. Підтримка освіти впродовж життя 

Впровадження Університету ІІІ віку  

 
до 01 грудня 2024 

Департамент 

СЗГ 

 

Організація денної зайнятості осіб похилого віку до 01 вересня 2023 

Департамент 

СЗГ 

 

Професійна орієнтація за різними напрямками професійної освіти до 01 вересня 2023 

Департамент 

СЗГ 

 

Підтримка та розвиток умов для самореалізації молоді шляхом 

залучення їх до гурткової роботи  

 

до 01 квітня 2023 

МЦСС 

Управління 

освіти 

Операційна ціль 1.2. Здоровий спосіб життя та активні громадяни 

Завдання: 1.2.1. Розбудова спортивної інфраструктури 



Будівництво спорткомплексу в місті Вараш, Вараського району, 

Рівненської області: 

 

- виготовлення проектно-кошторисної документації  

до 01 грудня 2023 

 

ДЖКГМБ 

 

Департамент 

КТМС 

 

Відділ АМБ 

 

ДАБК 

Будівництво баскетбольного майданчика на території Вараського 

ліцею №4 Вараської міської ради Рівненської області  по м-н Вараш,39 

в  м.Вараш 

до 01 серпня 2024 

ДЖКГМБ 

Управління 

освіти 

ДАБК 

Будівництво міні-футбольного поля зі штучним покриттям в с. Стара 

Рафалівка:  

 

- виготовлення проектно-кошторисної документації  

 

 - виконання робіт з будівництва міні-футбольного поля зі штучним 

покриттям в с. Стара Рафалівка  

 

Будівництво мультифункціонального спортивного  поля в с. Більська 

Воля: 

 

- виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництва 

мультифункціонального спортивного  поля в с. Більська Воля 

 

 

 

до 01 вересня 2023 

 

до 01 грудня 2024 

 

 

 

 

 

до 01 вересня 2023 

 

ДЖКГМБ 

 

ДАБК 

Будівництво міні-футбольного поля зі штучним покриттям в с. 

Мульчиці: 

 

- виготовлення проектно-кошторисної документації; 

 

 - виконання робіт з будівництва міні-футбольного поля зі штучним 

покриттям в с. Мульчиці 

 

 

 

до 01 вересня 2023 

 

до 01 грудня 2024 

ДЖКГМБ 

 

ДАБК 

Капітальний ремонт спортивного залу Вараського ліцею №2 (додаткові 

роботи) 
до 01 вересня 2023 

ДЖКГМБ 

 

Управління 

освіти 

Капітальний ремонт спортивного залу Більськовільського ліцею: 

  

-виготовлення проектно-кошторисної документації на виконання робіт 

капітального ремонту спортивного залу Більськовільського ліцею; 

 

- виконання робіт з капітального ремонту спортивного залу 

Більськовільського ліцею 

 

Капітальний ремонт спортивного залу Собіщицького ліцею: 

 

-виготовлення проектно-кошторисної документації на виконання робіт 

з капітального ремонту спортивного залу Собіщицького ліцею; 

 

- виконання робіт з капітального ремонту спортивного залу 

Собіщицького ліцею 

 

Капітальний ремонт спортивного залу Заболоттівського ліцею: 

 

- виготовлення проектно-кошторисної документації на виконання робіт 

з капітального ремонту спортивного залу Заболоттівського ліцею; 

 

- виконання робіт з капітального ремонту спортивного залу 

Заболоттівського ліцею 

 

 

до 01 вересня 2023 

 

 

до 01 грудня 2024 

 

 

 

 

до 01 вересня 2023 

 

 

до 01 грудня 2024 

 

 

 

 

до 01 вересня 2023 

 

 

до 01 грудня 2024 

ДЖКГМБ 

 

Управління 

освіти 



Реконструкція стадіону в с.Собіщиці: 

 

- виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію 

стадіону в с.Собіщиці 

 

до 01 вересня 2023 

ДЖКГМБ 

 

ДАБК 

Будівництво спортивного комплексу під відкритим небом на березі 

кар’єру в с. Сопачів: 

 

- виготовлення проектно-кошторисної документації на Будівництво 

спортивного комплексу під відкритим небом на березі кар’єру в с. 

Сопачів  

до 01 вересня 2024 
ДЖКГМБ 

 

ДАБК 

Завдання: 1.2.2. Розвиток фізичної культури і масового спорту 

Проведення фізкультурно – масових та спортивних заходів (670 

заходів), фестивалів з різних видів спорту, велоднів, символічних 

забігів, майстер – класів, показових виступів спортсменів та інших 

заходів 

щороку до 01 

грудня 

Департамент 

КТМС 

Підтримка провідних спортсменів та їх тренерів за високі досягнення у 

спорті 

щороку до 01 

грудня 

Департамент 

КТМС 

Відкриття філій спортивних відділень, гуртків, секцій з використанням 

бази закладів освіти у сільській місцевості 
до 01 серпня 2023 

Управління 

освіти 

Завдання: 1.2.3. Популяризація та утвердження здорового і активного способу життя 

Створення осередку волонтерського руху «Будуємо Україну разом» до 01 грудня 2023 КЗ «ВМЦ» 

 

Створення Центру національно-патріотичного виховання до 01 грудня 2023 

КЗ «ВМЦ» 

 

Департамент 

КТМС 

 

Управління 

освіти 

Проведення соціально-інформаційних кампаній, навчання для молоді, 

тренінгів, воркшопів, молодіжних форумів, конференцій, лекцій, 

практикумів, семінарів, курсів та іншого (180 заходів) 

щороку до 01 

грудня 

Департамент 

КТМС 

 

КЗ «ВМЦ» 

Проведення майстер-класів, ярмарок, кінопоказів, фестивалів, дебатів, 

таборів, походів, експедицій та іншого (180 заходів) 

щороку до 01 

грудня 

Департамент 

КТМС 

 

КЗ «ВМЦ» 

Створення одного молодіжного осередку у сільських населених 

пунктах громади 
до 01 грудня 2023 

Департамент 

КТМС 

 

КЗ «ВМЦ» 

Проведення соціально-інформаційних кампаній по профілактиці 

негативних соціальних  явищ (10 заходів) 

щороку до 01 

грудня 

Департамент 

КТМС 

 

КЗ «ВМЦ» 

Операційна ціль 1.3. Новітній культурний простір 

Завдання: 1.3.1. Трансформація та модернізація закладів культури 



Капітальний ремонт покрівлі будинку культури в с.Заболоття по вул. 

Соборна, 9а, Вараської міської ради, Рівненської області: 

 

- виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний 

ремонт покрівлі будинку культури в с.  

 

Заболоття по вул. Соборна, 9а, Вараської міської ради, Рівненської 

області; 

  

- виконання робіт капітальний ремонт покрівлі будинку культури в с. 

Заболоття по вул. Соборна, 9а, Вараської міської ради, Рівненської 

області 

 

 

 

до 01 березня 2024 

 

 

 

 

 

до 01 грудня 2024 

 

ДЖКГМБ 

 

Департамент 

КТМС 

 

ДАБК (у разі 

навності 

дозвільних 

документів 

на виконання 

робіт) 

Капітальний ремонт покрівлі та приміщення будинку культури в с. 

Більська Воля: 

 

- виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний 

ремонт покрівлі будинку культури в с. Більська Воля; 

 

- виконання робіт з капітального ремонту покрівлі будинку культури в 

с. Більська Воля  

 

 

до 01 квітня 2022 

 

 

 

до 01 грудня 2022 

ДЖКГМБ 

 

Департамент 

КТМС 

 

ДАБК (у разі 

навності 

дозвільних 

документів 

на виконання 

робіт) 

Капітальний ремонт фасаду та освітлення вуличної території в ПСМНЗ 

Вараська дитяча музична школа: 

 

- виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний 

ремонт фасаду ПСМНЗ Вараська дитяча музична школа 

до 01 вересня 2024 

ДЖКГМБ 

 

Департамент 

КТМС 

 

ДАБК (у разі 

навності 

дозвільних 

документів 

на виконання 

робіт) 

Завдання: 1.3.2. Формування нових форм підтримки культурних заходів 

Створення «Світлиці традиційної культури» на базі сільських будинків 

культури 
до 01 грудня 2023 

Департамент 

КТМС 

Облаштування криївки 

 
до 01 грудня 2023 

ДЖКГМБ 

 

Департамент 

КТМС 

Відкриття коворкінг-центру на базі Вараської міської бібліотеки для 

дітей 
до 01 вересня 2023 Департамент 

КТМС 

Створення «БібліоХабу»- мультимедійного простору  в бібліотеці – 

філії в с.Стара Рафалівка 
до 01 вересня 2023 Департамент 

КТМС 

Розбудова інфраструктури Парку культури та відпочинку 

до 01 вересня 2024 

 

Департамент 

КТМС 

 

Відділ АМБ 

 

ДАБК (у разі 

навності 

дозвільних 

документів 

на виконання 

робіт) 

Придбання мобільної сцени для проведення заходів на відкритому 

повітрі 
до 01 вересня 2023 

Департамент 

КТМС 

Завдання: 1.3.3. Збереження та поширення культурної спадщини громади 



Проведення форумів, фестивалів, які передбачають широкі партнерські 

зв'язки, створення презентаційно-промоційних матеріалів 

щороку до 01 

грудня 
Департамент 

КТМС 

Проведення фестивалів-ярмарків "Polissya BOOKLand" до 01 грудня 2023 Департамент 

КТМС 

Реконструкція, оновлення, приведення у належний стан пам’ятника 

воїнам-односельчанам на території кладовища с. Заболоття 
до 01 жовтня 2024 

ДЖКГМБ 

 

ДАБК 

Реставрація та реконструкція пам’яток місцевого значення  до 01 грудня 2024  

ДЖКГМБ 

 

ДАБК 

Реставрація, реконструкція, паспортизація об’єктів історико-

культурної спадщини  (стоянка 9-13 тисячоліття до н. е. на південь від 

с. Городок лівий берег р. Веселуха; стоянка 6 тисячоліття до н.е. с. 

Озерці на західному березі о. Велике; стоянка 7 тисячоліття до н.е. с. 

Озерці в центральній частині села, заліснена піщана дюна 100 м на 

північний захід від вежі стільникового зв’язку, пам’ятний знак 

односельчанам років Другої світової війни) 

до 01 грудня 2024 

ДЖКГМБ 

ВЗР 

 

Департамент 

КТМС 

Проведення інформаційно-просвітницьких, історико - культурних 

семінарів та залучення громадських інституцій до проблем збереження 

та поширення культурної спадщини громади 

щороку до 01 

грудня 
Департамент 

КТМС 

Завдання: 1.3.4. Забезпечення змістовного дозвілля та активне культурно-мистецьке життя 

Капітальний ремонт інфраструктури місцевого парку в с. Мульчиці, 

облаштування спортивного та ігрового майданчика, створення та 

паспортизація місця для купання 

до 01 грудня 2024 

ДЖКГМБ 

 

ДАБК 

Забезпечення належного функціо-нування народних аматорських 

колективів та створення нових клубних формувань. Забезпечення 

участі аматорських колективів, окремих виконавців у всеукраїнських 

та міжнародних фестивалях і конкурсах 

щороку до 01 

грудня 
Департамент 

КТМС 

Стратегічна ціль 2. Розбудова медико-соціального простору громади 

Операційна ціль 2.1. Забезпечення якості та доступності медичних послуг 

Завдання 2.1.1. Розвиток системи надання медичних послуг населенню та запобігання захворюванням 

мешканців громади 

Запровадження заходів раннього виявлення, профілактики на ранніх 

стадіях та лікування найбільш небезпечних захворювань (туберкульоз, 

онкологічні захворювання, ВІЛ-інфекції/СНІД, епідемічні 

захворювання, зокрема COVID-19,  тощо) 

щороку до 01 

грудня 

КНП 

«ЦПМД» 

 

КНП «ВБЛ» 

Цифровізація закладів охорони здоров’я громади: 

- впровадження програми для медичного закладу Doktor Eleks; 

- впровадження електронної системи охорони здоров'я Health24; 

- впровадження програми автоматизації процесів роботи 

підприємства ISpro; 

- впровадження системи електронного документообігу «Док 

Проф»; 

- впровадження інформаційно-аналітичної системи MedData; 

- впровадження програми “M.E.Doc”; 

- впровадження програми GroupWise; 

- впровадження платформи для спілкування з клієнтами Binotel. 

до 01 грудня 2022 

КНП 

«ЦПМД» 

 

КНП «ВБЛ» 

Впровадження системи оцінки якості надання медичних послуг у КНП 

«ЦПМД» 
до 01 серпня 2023 

КНП 

«ЦПМД» 

Виконання робіт капітального ремонту приміщень Мульчицької 

амбулаторії ЗПСМ – 2024 рік 
до 01 грудня 2024 

КНП 

«ЦПМД» 

 

ДЖКГМБ 
Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний 

ремонт приміщень Заболоттівської амбулаторій ЗПСМ  - 2024 рік 

 

до 01 вересня 2024 



Виконання робіт капітального ремонту приміщень відділень ЗОЗ в с. 

Рудка  з дотриманням інклюзивності – 2023-2024 роки 
до 01 грудня 2023 

 

ДАБК 

Будівництво нового відділення ЗОЗ  Більськовільської амбулаторії в с. 

Березина з дотриманням інклюзивності 
до 01 грудня 2024 

КНП 

«ЦПМД» 

 

ДАБК 

Будівництво приміщення гаража в Більськовільській амбулаторії  до 01 грудня 2022 

КНП 

«ЦПМД» 

 

ДАБК 

Створення та впровадження системи клієнтського сервісу у КНП 

«ЦПМД» 
до 01 грудня 2023 

КНП 

«ЦПМД» 

Забезпечення генераторами місць надання медичних послуг у сільській 

місцевості 
до 01 грудня 2022 

КНП 

«ЦПМД» 

Завдання: 2.1.2. Реновація вторинної ланки системи охорони здоров’я громади: оновлена 

інфраструктура, якісні та доступні послуги 

Реконструкція інженерних, сантехнічних, електричних та 

вентиляційних систем приміщень КНП «ВБЛ» 
до 01 грудня 2023 КНП «ВБЛ» 

Капітальний ремонт (заміна) внутрішніх кисневих мереж в КНП 

«ВБЛ» 
до 01 грудня 2022 КНП «ВБЛ» 

Капітальний ремонт будівлі інфекційного відділення КНП «ВБЛ» до 01 грудня 2023 

КНП «ВБЛ» 

 

ДАБК 

Організація відділення гемодіалізу КНП «ВБЛ» до 01 грудня 2022 КНП «ВБЛ» 

Оновлення спеціалізованого медичного обладнання і техніки для 

вторинної ланки системи охорони здоров’я  

щороку до 01 

грудня 
КНП «ВБЛ» 

Організація роботи «Центру крові» до 01 грудня 2022 КНП «ВБЛ» 

Влаштування паліативного відділення у КНП «ВБЛ» до 01 грудня 2024 КНП «ВБЛ» 

Завдання: 2.1.3. Сприяння розвитку паліативної, хоспісної системи допомоги населенню 

Облаштування хоспісної служби до 01 грудня 2024 КНП «ВБЛ» 

Створення підрозділу з надання мобільної паліативної допомоги 

  
до 01 грудня 2024 

КНП «ВБЛ» 

Департамент 

СЗГ 

Забезпечення транспортними засобами пересування медичного 

персоналу в сільської місцевості 
до 01 грудня 2023 КНП 

«ЦПМД» 

Реконструкція та капітальний ремонт приміщень КНП «ВБЛ» до 01 грудня 2022 

КНП «ВБЛ» 

 

ДАБК (у разі 

навності 

дозвільних 

документів 

на виконання 

робіт) 

Придбання гемоаналізаторів для проведення аналізів у ЗОЗ первинної 

ланки (ЗОЗ у с. Заболоття та с.Озерці) до 01 грудня 2023 
КНП 

«ЦПМД» 

Операційна ціль 2.2. Модернізація системи соціального захисту 

Завдання: 2.2.1. Розширення переліку, покращення якості та доступності надання соціальних послуг 
Забезпечення функціонування Денного центру соціально-

психологічної допомоги особам, постраждалим від домашнього 

насильства та/або насильства за ознакою статі 

до 01 грудня 2022 МЦСС 

Створення Служби екстренної соціальної підтримки для забезпечення 

життєдіяльності дитини в момент загострення складних життєвих 

ситуацій у сім’ї   

до 01 серпня 2023 МЦСС 

Створення структури з надання послуги «Домашня опіка»   до 01 вересня 2024 
Департамент 

СЗГ 



Завдання: 2.2.2. Забезпечення умов для залучення до активного суспільного життя вразливих верств 

населення, внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО/ООС 

Проведення заходів по залученню до активного суспільного життя 

ветеранів АТО/ООС  

щороку до 01 

грудня 

Департамент 

СЗГ 

Забезпечення послугами соціально-психологічної реабілітації, трудової 

та професійної адаптації учасників АТО/ООС 

щороку до 01 

грудня 

Департамент 

СЗГ 

Завдання: 2.2.3. Підтримка громадських ініціатив в соціальній сфері та профілактика негативних 

соціальних явищ 

Організація роботи щодо створення дитячих будинків сімейного типу до 01 грудня 2024 
Департамент 

СЗГ 

Стратегічна ціль 3. Територія комфортного і безпечного життя 

Операційна ціль 3.1. Просторовий розвиток громади 

Завдання: 3.1.1. Організація просторового планування територій громади 

Розробка комплексного плану просторового розвитку (далі-КППР) до 01 вересня 

2023 
Відділ АМБ 

Завершення розробки генеральних планів (план зонування території в 

складі проєкту) для населених пунктів Уріччя та Кримне 
до 01 грудня 

2023 
Відділ АМБ 

Розроблення детального плану території м.Вараш по проспекту імені Т. 

Шевченка 
до 01 грудня 

2023 
Відділ АМБ 

 

Створення  та ведення містобудівного кадастру щороку до 01 

грудня 
Відділ АМБ 

 

Завдання: 3.1.2. Покращення житлово-комунальної та дорожньої інфраструктури 

Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вул. Соборна, м.Вараш 

Рівненської області:  

- виконання робіт капітального ремонту асфальтобетонного покриття вул. 

Соборна, м.Вараш Рівненської області 

 

 

до 01 вересня 

2024 

ДЖКГМБ 

 

ДАБК 

Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття дороги Рівненська від 

дороги Т-18-08 до перехрестя з вулицею Соборна м.Вараш Рівненської 

області:  

 

- виготовлення проектно- кошторисної документації на  капітальний 

ремонт асфальтобетонного покриття дороги Рівненська від дороги Т-18-08 

до перехрестя з вулицею Соборна м.Вараш Рівненської області; 

 

- виконання робіт по капітальному ремонту асфальтобетонного покриття 

дороги Рівненська від дороги Т-18-08 до перехрестя з вулицею Соборна 

м.Вараш Рівненської області 

 

 

 

до 01 березня 

2023 

 

 

до 01 жовтня 

2024 

ДЖКГМБ 

 

ДАБК 

Будівництво парковок (в т.ч. автоматизованих та багаторівневих) до 01 грудня 

2024 

ДЖКГМБ 

 

ВІДДІЛ АМБ 

 

ДАБК 

Планування евакуаційних шляхів в КППР, в т.ч. дороги через с. 

Балаховичі, для з`єднання громади з автошляхом М 07 
до 01 вересня 

2024 

відділ АМБ 

 
 

Технічна інвентаризація інженерних мереж м. Вараш з наступним 

нанесенням їх на цифрову мапу громади та включенням до складу 

геоінформаційної системи 

до 01 вересня 

2023 

ДЖКГМБ 

 

Реконструкція водопровідної мережі від ВК-42 до ВК-89 по мікрорайону 

Будівельників в місті Вараш, Вараського району Рівненської області 
до 01 серпня 

2024 

ДЖКГМБ 

 

ДАБК 

Будівництво самопливної каналізаційної мережі від колодязя №68 за 

адресою: м.Вараш, проспект Шевченка Рівненської області 
до 01 грудня 

2022 

ДЖКГМБ 

 

ДАБК 



Проведення реконструкції мереж теплопостачання, водопостачання та 

водовідведення: 

- виконання робіт з Реконструкції розподільчої теплової мережі системи 

теплопостачання по м.Вараш, Рівненської області; 

- виконання робіт з Реконструкції мереж водопостачання та 

водовідведення по м.Вараш, Рівненської області 

 

 

до 01 грудня  

2022 

 

до 01 грудня  

2022 

ДЖКГМБ 

 

ДАБК 

Проведення реконструкції з автоматизації та диспетчеризації водозабору в 

с.Бабка 

 

до 01 серпня 

2024 
ДЖКГМБ 

Будівництво, реконструкція систем тепло- та водопостачання сіл 

територіальної громади 

-виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво 

водопостачання с Стара Рафалівка  

 

до 01 вересня 

2024 

ДЖКГМБ 

 

ДАБК 

Проведення модернізації шістдесяти чотирьох пасажирських ліфтів у 

багатоповерхових будинках міста 
до 01 серпня 

2024 
ДЖКГМБ 

Капітальний ремонт облаштування світлофора в районі перехрестя вул. 

Лесі Українки та вул. Героїв Небесної Сотні в місті Вараш Рівненської 

області 

до 01 

листопада  

2023 

ДЖКГМБ 

 

ДАБК (у разі 

навності 

дозвільних 

документів 

на виконання 

робіт) 

Капітальний ремонт облаштування світлофора в районі перехрестя вул. 

Соборна та дороги Рівненська в місті Вараш Рівненської області 

до 01 

листопада  

2024 

ДЖКГМБ 

 

ДАБК (у разі 

навності 

дозвільних 

документів 

на виконання 

робіт) 

Капітальний ремонт вул. Хлібороб від будинку №38 до перехрестя з вул. 

Шкільна в с. Стара Рафалівка Вараського району Рівненської області 
до 01 грудня  

2022 

ДЖКГМБ 

 

ДАБК 

Капітальний ремонт вулиць громади протяжністю десять кілометрів 

- виконання робіт з капітального ремонту вулиць с. Більска Воля  

- виконання робіт з капітального ремонту вулиць с. Мульчиці  

 

до 01 грудня  

2022 

 

до 01 грудня  

2022 

ДЖКГМБ 

 

ДАБК 

Завершення будівництва вулиць мікрорайонів «Північний 2,3» 

та «Північно-східний» 

до 01 

листопада  

2024 

ВП РАЕС 

 

ДАБК 

Влаштування потужностей по виробництву продукції з базальту – 

бруківки тощо 

до 01 грудня  

2024 

ДЖКГМБ 

 

КП 

Благоустрій» 

Виконання робіт з реконструкції водонапірної башти с.Більська Воля 

 

 

до 01 грудня  

2022 

 

 

 

 

 

ДЖКГМБ 

 

ДАБК (у разі 

навності 

дозвільних 

документів 

на виконання 

робіт) 



Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію 

каналізаційно-насосної станції №1  

до 01 вересня  

2024 

ДЖКГМБ 

 

ДАБК 

Завдання: 3.1.3. Модернізація системи управління відходами 

Будівництво центру управління відходами:  

- виготовлення проектно-кошторисної документації будівництва центру 

управління відходами 

 

до 01 вересня  

2023 

ДЖКГМБ 

 

ДАБК 

Розміщення контейнерів для роздільного збирання сміття та організація 

його вивезення до місця видалення  у всіх  населених пунктах громади  
до 01 грудня  

2024 
ДЖКГМБ 

Влаштування семи майданчиків для роздільного збору сміття у сільських 

населених пунктах 
до 01 грудня  

2024 
ДЖКГМБ 

Реконструкція полігону твердих побутових відходів міського полігону: 

- виготовлення проектно-кошторисної документації реконструкції 

полігону твердих побутових відходів міського полігону 

до 01 вересня  

2024 
ДЖКГМБ 

Будівництво сміттєпереробних потужностей у громаді 

- виготовлення проектно-кошторисної документації будівництва 

сміттєпереробних потужностей 

до 01 вересня  

2023 

ДЖКГМБ 

 

ДАБК 

Будівництво підземних сміттєвих майданчиків у м.Вараш до 01 грудня  

2024 

ДЖКГМБ 

ДАБК 

Розроблення схеми санітарного очищення населених пунктів громади  до 01 грудня 

2023 
ДЖКГМБ 

Проведення роботи щодо виявлення та ліквідації стихійних звалищ 

 

до 01 грудня  

2024 
УБВК 

Проведення соціально-інформаційних кампаній, толок, втілення проєктів 

по сортуванню сміття (5 заходів) 
щороку до 01 

грудня  
КЗ «ВМЦ» 

Завдання: 3.1.4. Підвищення ефективності управління земельними, майновими та водними ресурсами 

громади 

Проведення роз’яснювальної роботи серед власників сертифікатів на 

право земельного паю щодо необхідності реєстрації права власності на 

земельні ділянки (паї) в Державному земельному кадастрі 

щороку до 01 

грудня 

ВЗР 

 

Старости 

Інвентаризація земель до 01 грудня  

2024 
ВЗР 

Розроблення проєктів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 

адміністративно-територіальних утворень та меж територіальної громади 
щороку до 01 

грудня 
ВЗР 

Розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, 

які або права на які будуть реалізовані на земельних торгах (аукціоні), 

землеоціночної документації 

щороку до 01 

грудня 
ВЗР 

Виготовлення копій карт-схем перспективного використання та охорони 

земель Більськовільської, Сопачівської, Мульчицької, Озерецької 

сільських рад та карт -схем еколого-економічної придатності 

сільськогосподарських угідь Більськовільської, Сопачівської, 

Мульчицької, Озерецької та Собіщицької сільських рад 

до 01 грудня 

2022 
ВЗР 

Ґрунтове обстеження земель сільськогосподарського призначення 
до 01 грудня  

2024 ВЗР 

Розроблення проєктів землеустрою щодо встановлення меж прибережної 

захисної смуги та водоохоронних зон уздовж річок, навколо озер, 

водосховищ та інших водойм 

до 01 грудня  

2024 ВЗР 

Проведення нормативної грошової оцінки земель, в тому числі земель 

населених пунктів: м.Вараш, с.Собіщиці, с.Березина, с.Кругле, с.Рудка 

до 01 грудня  

2024 ВЗР 



Налагодження контролю за використанням водних ресурсів у громаді до 01 грудня  

2024 
УБВК 

Завдання: 3.1.5. Розбудова безбар’єрного простору 

Створення маломобільним групам населення безперешкодного доступу до 

об’єктів соціальної інфраструктури: 

- при розробленні містобудівних умов та обмежень забудови земельних 

ділянок передбачити виконання згідно з будівельними нормами 

комплексу заходів для безперешкодного доступу людей з обмеженими 

фізичними можливостями до зазначених об’єктів; 

- встановлення пандусів в багатоповерхових житлових будинках 

проводити відповідно до вимог ДБН В.2.2-17.2006; 

- у кожному великому магазині, супермаркеті наказом по підприємству 

визначити працівника, який відповідає за обслуговування маломобільних 

груп населення та супроводження інвалідів. Біля об’єктів передбачити 

місця для паркування автомобілів, якими користуються інваліди (відвести 

місця із вказівним знаком); 

- забезпечити безперешкодний доступ до приміщень навчальних закладів 

дітей з вадами опорно-рухового апарату, зокрема тих, які пересуваються 

на візках, дітей з вадами зору, та встановити кнопки виклику; 

- під час проведення капітальних ремонтів будівель закладів охорони 

здоров'я врахувати вимоги державних будівельних норм стосовно 

доступності будівель і споруд для маломобільних груп населення; 

- з метою забезпечення вільного доступу людей з обмеженими фізичними 

можливостями до приміщень органів державної влади, установ та 

закладів сфери соціального захисту населення, в будівлях облаштувати 

пандуси, а також обладнати їх кнопками виклику  

щороку до 01 

грудня  

ДЖКГМБ 

 

Відділ АМБ 

Операційна ціль 3.2. Формування безпечного та енергоефективного середовища 

Завдання:  3.2.1. Безпека на вулицях, дорогах та у громадських місцях 

Облаштування тротуарних доріжок, вуличного освітлення, парковок для 

автомобілів; обладнання спеціальними та допоміжними засобами 

пересування для маломобільних категорій населення, осіб з інвалідністю 

біля приміщень ЗОЗ  громади 

до 01 грудня 

2024 

КНП 

«ЦПМД» 

 

КНП «ВБЛ» 

 

ДАБК 

Встановлення дорожніх знаків, сповільнювачів руху автотранспорту, 

розмітка доріг, вуличне освітлення 

до 01 грудня  

2024 ДЖКГМБ 

Впровадження системи відеоспостереження 

 

до 01 вересня  

2024 
ВІТ 

УБВК 

Створення центру безпеки громади 

 

до 01 вересня  

2024 

ВІТ 

 

УБВК 

 

ДЖКГМБ 

Проведення заходів та виконання завдань у галузі територіальної оборони   
щороку до 01 

грудня 

Відділ ОМР 

 

Проведення заходів мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності 
щороку до 01 

грудня 

Відділ ОМР 

 

Створення елементів бази мобілізаційного розгортання  Вараської міської 

територіальної громади 

 

до 01 грудня  

2024 
Відділ ОМР 

 

Капітальний ремонт безпекової інфраструктури ЗЗСО, в т.ч. огорожі на 

території закладів освіти 

до 01 грудня  

2024 
Управління 

освіти 

Виконання робіт облаштування вуличного освітлення с. Кругле  

Виконання робіт облаштування вуличного освітлення с. Березина, хутора 

Залядино 

до 01 грудня  

2023 

 

ДЖКГМБ 

 

ДАБК 



до 01 грудня  

2024 

Виконання робіт електрофікації житлового масиву в с. Більська Воля по 

вул. Аеродромна 

до 01 грудня  

2024 ДЖКГМБ 

Виконання робіт електрифікації житлового масиву в с. Рудка по вул. Чаще 
до 01 грудня  

2024 ДЖКГМБ 

Виконання робіт облаштування сучасного вуличного освітлення вулиці 

Центральна в с. Стара Рафалівка  

до 01 грудня  

2024 ДЖКГМБ 

Виконання робіт облаштування освітлення, встановлення дорожніх знаків 

в с. Озерці  

до 01 грудня  

2024 ДЖКГМБ 

Виконання робіт облаштування вуличного освітлення по вул. Соборна в 

с.Заболоття  

до 01 грудня  

2024 
ДЖКГМБ 

 

ДАБК 

Проведення патрулювання міста ГФ «Вараська муніципальна варта» щодо 

охорони громадського порядку 
щороку до 01 

грудня 
УБВК 

Завдання: 3.2.2. Техногенна та екологічна безпека 

Будівництво пожежного Депо в с. Озерці та с.Мульчиці, створення 

місцевих пожежних команд, встановлення засобів оповіщення населення: 

- виготовлення проектно-кошторисної документації Будівництво 

пожежного Депо в с. Озерці та с.Мульчиці 

 

 

до 01 вересня  

2024 

ДЖКГМБ 

 

ДАБК 

 

УБВК 

Створення центру безпеки громади в с. Більська Воля та будівництво 

будівлі центру безпеки з метою створення умов для діяльності: 

Місцевої пожежної команди; 

Поліцейського громади; 

Медичного пункту 

до 01 грудня  

2024 

УБВК 

 

ДЖКГМБ 

 

ВІТ 

Розширення локальної мережі місцевої автоматизованої системи 

оповіщення «ОЗОН-С» на базі мобільного зв’язку стандарту GSM 
до 01 вересня  

2024 

УБВК 

 

ВІТ 

Побудова сучасної системи цифрового  транкінгового радіозв’язку (по 

стандарту «ТЕТРА») 
до 01 грудня  

2024 

УБВК 

 

ВІТ 

Виконання робіт Автоматизована система пожежної сигналізації та 

оповіщення людей про пожежу в ЗОШ №2 І-ІІІ ступенів, м-н 

Будівельників,56  м.Вараш, Рівненської обл..(капітальний ремонт) 

 

 Виконання робіт Автоматизована система пожежної сигналізації та 

оповіщення людей про пожежу в ЗОШ №1 І-ІІІ ступенів, м-н 

Будівельників,55  м.Вараш, Рівненської обл..(капітальний ремонт) 

до 01 грудня  

2023 

 

 

до 01 грудня  

2024 

ДЖКГМБ 

 

 

Управління 

освіти 

Інформування населення через ЗМІ та посилення відповідальності 

порушників для запобігання створенню стихійних сміттєзвалищ  
щороку до 01 

грудня 
ДЖКГМБ 

Будівництво сховища цивільного захисту до 01 грудня  

2023 

ВП РАЕС 

 

ДАБК 

Завдання: 3.2.3. Підтримка впровадження заходів спрямованих на енергозбереження та 

енергоефективність 

Розробка та затвердження Плану Дій Сталого Енергетичного Розвитку та 

Клімату Вараської МТГ до 2030 року 
до 01 грудня 

2023 
ДЖКГМБ 

 

Розроблення схем теплопостачання міста до 01 серпня  

2023 
ДЖКГМБ 

Заміна вуличного освітлення громади на енергозберігаюче та 

енергоефективне 
щороку до 01 

грудня 
ДЖКГМБ 



Модернізація системи освітлення та електропостачання в концертних 

залах Більськовільського і  Заболоттівського будинків культури 
до 01 грудня  

2024 

Департамент 

КТМС 

Модернізація системи опалення у Більськовільському будинку культури до 01 грудня  

2024 

Департамент 

КТМС 

Реконструкція розподільчої теплової мережі системи теплопостачання від 

теплової камери ТК-9-8 до споживачів за адресою: м-н Будівельників 

м.Вараш, Рівненської області 

до 01 грудня  

2024 
ДЖКГМБ 

Реконструкція теплової мережі від ТК-1 до житлових будинків по м-ну 

Будівельників м. Вараш, Рівненської області 
до 01 грудня  

2024 
ДЖКГМБ 

Операційна ціль 3.3. Розвиток громадського простору 

Завдання: 3.3.1. Покращення якості надання публічних послуг, забезпечення розвитку та модернізації 

центру надання адміністративних послуг 

Приєднання до системи електронної ідентифікації «ID.GOV.UA» до 01 грудня 

2022 
ВІТ 

Завдання: 3.3.2. Впровадження електронних і ІТ-сервісів у систему управління та  інфраструктуру  

життєдіяльності  громади 

Встановлення у муніципальних автобусах електронної системи обліку 

пасажирів 

до 01 грудня  

2024 
ДЖКГМБ 

Встановлення у муніципальних автобусах системи геолокації до 01 грудня  

2024 
ДЖКГМБ 

Впровадження реєстрів територіальної громади щороку до 01 

грудня ВІТ 

Впровадження системи електронного документообігу 

 
щороку до 01 

грудня ВІТ 

Впровадження та супровід системи обліку, управління та звітності 

 
до 01 грудня  

2022 
ВІТ 

Створення системи обліку та управління зеленими насадженнями до 01 грудня 

2024 
ВІТ 

Впровадження електронного кабінету мешканця міста 

 
до 01 грудня 

2023 
ВІТ 

Створення геоінформаційної системи обліку та управління 

інфраструктурними об'єктами громади 

 

до 01 грудня 

2022 

 

ВІТ 

Проведення інтернет-мережі в населених пунктах Озерці, Більська Воля, 

Стара Рафалівка, Рудка, Мульчиці, Заболоття, Сопачів 
до 01 грудня 

2022 

Департамент 

КТМС 

Впровадження інформаційного ресурсу об’єктів культурної спадщини та 

культурних цінностей 
до 01 грудня 

2023 

Департамент 

КТМС 

Проведення архітектурних та містобудівних конкурсів з подальшою 

реалізацією  (встановлення пам’ятних знаків, створення публічних 

просторів, реконструкція скверів, парків, набережних тощо) 

щороку до 01 

грудня  

Відділ АМБ 

 

Впровадження мережі цифрової зовнішньої реклами для інформування 

мешканців про життєдіяльність громади 

до 01 грудня 

2024 
ДЖКГМБ 

Завдання: 3.3.3. Розвиток публічних просторів для громадської та соціальної активності мешканців 

Проведення заходів щодо сприяння розвитку національно-патріотичного 

спрямування  
щороку до 01 

грудня 
ВК ВМР 

Встановлення дитячих майданчиків у населених пунктах (с. Більська Воля, 

Березина, Рудка, Кругле та хутір Залядино) 
до 01 грудня 

2024 
ДЖКГМБ 

Проведення превентивної роботи серед населення з метою формування в 

свідомості громадян, особливо молоді, правової культури та негативного 

ставлення до суспільно небезпечних явищ 

щороку до 01 

грудня 
УБВК 



Підготовка громадян до військової служби  
щороку до 01 

грудня 
Відділ ОМР 

 

Забезпечення функціонування системи військового обліку   призовників, 

військовозобов’язаних і резервістів 

щороку до 01 

грудня 
Відділ ОМР 

 

Проведення бронювання військовозобов’язаних за органами державної 

влади, іншими державними органами, органами місцевого 

самоврядування, підприємствами, установами і організаціями Вараської 

міської територіальної громади на період мобілізації та на воєнний час 

щороку до 01 

грудня 
Відділ ОМР 

 

Стратегічна ціль 4. Конкурентоспроможна економіка як основа сталого розвитку громади 

Операційна ціль 4.1. Економічний розвиток громади 

Завдання: 4.1.1.  Розбудова енергетичної галузі громади 

Сприяння у будівництві енергоблоку №5 Рівненської АЕС як 

загальнодержавного проєкту (розробка документації щодо вибору типу 

реакторної установки  та оцінки впливу на довкілля; розробка техніко-

економічного обгрунтування, проведення його експертизи та схвалення в 

КМУ; прийняття закону України щодо розміщення, проєктування та 

будівництва енергоблоку)  

до 01 грудня 

2024 

ВП РАЕС 

Відділ АМБ 

 ВК ВМР 

Виконання заходів з модернізації та реконструкції енергоблоків  та 

проведення ремонтних кампаній у ВП РАЕС 

до 01 грудня 

2024 
ВП РАЕС 

Будівництво центру обробки даних  у промисловій зоні ВП РАЕС  
до 01 грудня 

2024 
ВП РАЕС 

Завершення будівництва лінії зневоднення шламу системи очистки 

додаткової води та шламонакопичувача 

до 01 грудня 

2024 
ВП РАЕС 

 

ДАБК 

Переоснащення підстанції «Вараш» КП «МЕМ»: 

 

- розробка техніко-економічного обґрунтування 

 

- розробка ПКД 

 

- виконання робіт по переоснащенню  

 

до 01 грудня 

2022 

до 01 грудня 

2022 

до 01 грудня 

2024 

ДЖКГМБ 

 

КП «МЕМ» 

 

ДАБК 

Капітальний ремонт трансформаторів Т1, Т2, ТДТН  КП «МЕМ» 

до 01 грудня 

2022 

 

ДЖКГМБ 

 

КП «МЕМ» 

Модернізація трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ (2 штуки) та 

ПЛ-0,4 кВ  м-н Південний (ТП 29) КП «МЕМ»: 

 

-виконання робіт модернізації трансформаторних підстанцій  

 

 

 

до 01 грудня 

2024 

ДЖКГМБ 

 

КП «МЕМ» 

Модернізація ПЛ-0,4 кВ  малоповерхова забудова  м-н Ювілейний 

(Журавлина), малоповерхова забудова с.Стара Рафалівка 

до 01 грудня 

2024 

 

 

ДЖКГМБ 

 

КП «МЕМ» 

Розробка та впровадження проєкту щодо використання зневодненого 

шламу як меліоранту для підвищення врожайності грунтів для органічного 

землеробства: 

 

- розробка проектно-кошторисної документації проєкту щодо 

використання зневодненого шламу як меліоранту для підвищення 

врожайності грунтів для органічного землеробства  

 

 

 

 

до 01 грудня 

2023 

 

ВП РАЕС 

 

ВК ВМР 

Завдання: 4.1.2.  Стимулювання розвитку виробництв, які створюють нові робочі місця та 

передбачають розміщення в громаді промислових потужностей 

Сприяння створенню агропереробних підприємств, запуску нових 

виробництв: 

 

 

ВЗР 

 



 

- визначення земельних ділянок  комунальної власності для здійснення 

агропереробки та ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

 

до 01 грудня 

2024 

УЕРГ 

Сприяння розвитку переробних потужностей на території громади зокрема 

на територіях промислових зон: 

 

- визначення земельних ділянок для організації виробничого бізнесу  

 

 

 

 

до 01 грудня 

2024 

ДЖКГМБ 

 

ВЗР 

Визначення промислової (виробничої) зони в КППР за межами с. Озерці 

для розміщення об’єктів з переробки деревини  

до 01 грудня 

2024 

ВЗР 

 

Відділ АМБ 

Завдання: 4.1.3. Підтримка  органічного сільського господарства, ягідництва, садівництва та 

бджільництва, розвиток агропромислового виробництва 

Формування умов для вирощування ягід, фруктів та овочів, що 

користуються попитом, у промислових масштабах: 

 

- визначення земельних ділянок  комунальної власності для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва 

до 01 грудня 

2024 

ВЗР 

 

УЕРГ 

Сприяння отриманню державної підтримки (дотацій) на розвиток 

агросектору економіки 

щороку до 01 

грудня 
УЕРГ 

Реалізація проєкту «Розвиток підприємств у сфері сироваріння в громадах 

Рівненської та Волинської областей» 

до 01 грудня 

2022 

УЕРГ 

 

ВЗР 

Стимулювання розвитку тепличного господарства  
щороку до 01 

грудня 
ВЗР 

 

УЕРГ 

Розвиток фермерського господарства та кооперації на сільських 

територіях шляхом впровадження державних програм 

щороку до 01 

грудня ВК ВМР 

Завдання: 4.1.4. Формування позитивного іміджу Вараської МТГ 

Розробка маркетингової стратегії громади: 

 

– розробка та формування концепції бренду та позиціонування громади; 

 

- маркетингова комунікація -промоція бренду та просування бренду 

громади 

 

 

до 01 грудня 

2022 

 

щороку до 01 

грудня 

ВІПК 

Відстоювання законних інтересів міст-супутників АЕС та громад, що 

знаходяться у 30-ти кілометровій зоні АЕС 

щороку до 01 

грудня ВК ВМР 

Сприяння розвитку міжнародного 

співробітництва та зовнішньоекономічної діяльності в громаді 

щороку до 01 

грудня 

ВК ВМР 

 

ВП РАЕС 

 

КНП 

«Агенція 

РВГ» 

Операційна ціль 4.2. Сприяння розвитку малого та середнього бізнесу 

Завдання: 4.2.1. Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва, спрощення регуляторного 

середовища ведення бізнесу 

Проведення інформаційної роботи (заходів) по заохоченню до реєстрації 

господарської діяльності виробників та перевізників с/г продукції  

щороку до 01 

грудня 
Старости 

 

УЕРГ 

Щорічне проведення навчань для підприємців щодо ведення бізнесу із  

залученням  грантових та кредитних коштів, в т.ч.  в рамках державної 

програми «Доступні кредити 5-7-9%»  

щороку до 01 

грудня 

УЕРГ 

 

КНП 

«Агенція 

РВГ» 



Підтримка співпраці між секторами влада-бізнес-громада 
щороку до 01 

грудня 

ВК ВМР 

 

КНП 

«Агенція 

РВГ» 

Завдання: 4.2.2. Удосконалення доступу до інформації про об’єкти для інвестування та оренди 

комунальних активів 

Повна інвентаризація та забезпечення 100%  державної реєстрації права 

власності  на комунальні об’єкти  нерухомого майна 

 

до 01 грудня 

2022 
ДЖКГМБ 

Створення електронного реєстру комунального майна та  запровадження 

системи моніторингу 
до 01 грудня 

2022 
ДЖКГМБ 

Забезпечення функціонування інтерактивної карти управління 

комунальним майном громади 

до 01 грудня 

2023 
ДЖКГМБ 

Завдання: 4.2.3. Стимулювання розвитку малого і середнього бізнесу в інноваційних та виробничих 

галузях економіки, підтримка умов для започаткування бізнесу 

Забезпечення ефективної реалізації механізму державно-приватного 

партнерства: 

- розробка та подання потенційних проєктів для державно-приватного 

партнерства 

щороку до 01 

грудня 

УЕРГ 

КНП 

«Агенція 

РВГ» 

Сприяння розвитку креативних індустрій 

до 01 грудня 

2024 

Департамент 

КТМС 

 

КНП 

«Агенція 

РВГ» 

Опрацювання об’ємів розробки родовищ сапропелю в озері Велике с. 

Озерці: 

 

 - підготовка техніко-економічного обґрунтування розробки родовища та 

ініціювання проведення геологічної розвідки; 

 

- оформлення інвестиційної пропозиції «Розробка залягань (родовищ) 

сапропелю в озері Велике с. Озерці» для виробництва екологічного 

мінерального добрива в рамках державно-приватного партнерства 

 

 

 

до 01 грудня 

2024 

 

до 01 грудня 

2024 

ВК ВМР 

 

УЕРГ 

 

ВЗР 

Розвиток рибного господарства та налагодження виробництва: 

 

 - впорядкування документації і оформлення права власності на земельні 

ділянки та водні об’єкти, що знаходяться на території громади, зокрема на 

ставковий комплекс в с. Березина; 

 

- підготовка інвестиційної пропозиції щодо розвитку рибного 

господарства 

 

 

до 01 грудня 

2024 

 

 

до 01 грудня 

2024 

ВЗР 

 

Операційна ціль 4.3. Підвищення інвестиційної привабливості 
Завдання: 4.3.1. Налагодження на постійній основі актуалізації баз даних для потенційних інвесторів 

Розробка та наповнення онлайн-сторінки InvestInVarash 
щороку до 01 

грудня 

УЕРГ 

 

ВІТ 

 

ВЗР 

 

Відділ АМБ 

Визначення функціональних зон при розробці комплексного плану 

просторового розвитку (індустріальні парки) 

до 01 грудня 

2024 

 

Відділ АМБ 

Завдання: 4.3.2. Дослідження та активна промоція інвестиційних можливостей громади 



Підтримка та представлення інвестиційних продуктів  відповідно до вимог 

програм міжнародної технічної допомоги 

щороку до 01 

грудня 

УЕРГ 

 

КНП 

«Агенція 

РВГ» 

Проведення публічних заходів для розширення інвестиційного потенціалу 

громади 
щороку до 01 

грудня 

КНП 

«Агенція 

РВГ» 

Формування інвестиційних пропозицій  («brownfields» та «greenfields») до 01 грудня 

2022 
УЕРГ 

Завдання: 4.3.3. Сприяння розвитку промислових зон та створення  індустріального парку 

Визначення земельної ділянки для розміщення індустріального парку в 

громаді 

 

Розробка концепції та ініціювання створення індустріального парку 

 

Підготовка пакету документів для реєстрації індустріального парку  

до 01 грудня 

2022 

 

до 01 грудня 

2023 

 

до 01 грудня 

2024 

ВЗР 

 

УЕРГ 

 

КНП 

«Агенція 

РВГ» 

Операційна ціль 4.4. Розвиток туристичного та рекреаційного потенціалу 

Завдання: 4.4.1.Підтримка наявної та розбудова туристично-рекреаційної інфраструктури 

Будівництво санаторно-рекреаційного об’єкту на існуючій базі відпочинку 

РОК «Біле озеро»: 

 

- виготовлення проектно-кошторисної документації будівництва 

санаторно-рекреаційного об’єкту на існуючій базі відпочинку РОК «Біле 

озеро»  

до 01 грудня 

2024 

ВП РАЕС 

 

ДАБК 

Встановлення, відповідно до законодавства, обов’язків землекористувачів 

рекреаційної зони Білого озера щодо дотримання в належному стані 

(благоустрою) територій, якими вони користуються на підставі договору 

користування лісами 

до 01 грудня 

2023 

ДЖКГМБ 

 

 

Розбудова туристично-рекреаційної інфраструктури   навколо озер Велике 

і Мале (с.Озерці): 

 

- виготовлення проектно-кошторисної документації розбудови 

туристично-рекреаційної інфраструктури   навколо озер Велике і Мале 

(с.Озерці) 

до 01 грудня 

2024 

ДЖКГМБ 

 

Завдання: 4.4.2. Популяризація народних традицій, ремесел, фольклору, промислів шляхом 

проведення фестивалів, ярмарок, майстер-класів 

Здійснення ефективної маркетингової кампанії туристичного потенціалу 

громади. 

Створення візуальної реклами, рекламних кампаній у місцевих, 

всеукраїнських засобах масової інформації. 

Поширення інформації про туристичний потенціал громади за допомогою 

сучасних систем та засобів туристичного інформування та туристичної 

навігації (QR-коди, телефонні додатки, сенсорні термінали, електронні 

карти тощо) 

щороку до 01 

грудня 

Департамент 

КТМС 

Розроблення карт-схем туристичних маршрутів.  
до 01 грудня 

2023 

Департамент 

КТМС 

Створення креативних туристичних продуктів (фотозони, інсталяції, арт-

об'єкти в місцях стоянок та короткочасних зупинок тощо) 

до 01 грудня 

2024 

Департамент 

КТМС 

Формування туристичних маршрутів та туристичних об’єктів відвідувань 

за допомогою вказівників та їх цифровізація 

до 01 грудня 

2024 

Департамент 

КТМС 

Проведення культурно-мистецьких, рекламно-інформаційних та 

етнозаходів в громаді 

щороку до 01 

грудня 
Департамент 

КТМС 

Розвиток подієвого туризму - проведення щорічних масових заходів  
щороку до 01 

грудня 
Департамент 

КТМС 



Формування та оновлення реєстру туристичних ресурсів громади, зокрема 

природно-рекреаційних об’єктів, історико-культурних об’єктів, об’єктів 

туристичної інфраструктури та маршрутів 

щороку до 01 

грудня 

Департамент 

КТМС 

 

Проведення заходів: 

 

- обласного фестивалю «Барви Надстир’я» (м. Вараш);  

-свята народної творчості та побуту (старостинські округи громади) 

 

щороку до 01 

грудня 

Департамент 

КТМС 

Розроблення програм, планів дій, операційних планів, проєктів та 

стратегій розвитку туризму, територій та дестинацій із використанням 

кращого міжнародного досвіду (в тому числі європейської мережі Зелених 

шляхів “Green Ways”) та залучення фахівців, аналітиків та експертів 

до 01 грудня 

2024 

Департамент 

КТМС 

Завдання: 4.4.3. Сприяння розвитку сільського туризму, пішохідного та велосипедного туризму 

Сприяння розвитку активних форм туризму та відповідної спортивно-

туристичної інфраструктури, в тому числі організація та проведення 

тематичних туристичних заходів (походи, наметові табори, змагання, 

вишколи, наукові пікніки, квести тощо) 

щороку до 01 

грудня 
Департамент 

КТМС 

Популяризація промислового туризму  
щороку до 01 

грудня 

Департамент 

КТМС 

 

ВП РАЕС 

 

ТОВ «Кузне-

цовський 

хлібозавод» 

Створення сучасної дорожньо-транспортної інфраструктури на основних 

туристичних маршрутах громади: 

 

- виготовлення проектно-кошторисної документації дорожньо-

транспортної інфраструктури на основних туристичних маршрутах 

громади 

 

до 01 грудня 

2024 

ДЖКГМБ 

 

Департамент 

КТМС 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету                                          Сергій ДЕНЕГА 


