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МІСІЯ ГРОМАДИ 

Красилівська ОТГ – подільська громада на берегах річки Случ, 

унікальна співдружність міста та сіл, громада яка вдало 

географічно розташована і в якій легко вести бізнес, 

промисловий центр з розвинутою інфраструктурою, в оточені 

мальовничих краєвидів та родючого чорнозему, із запасами 

цілющої джерельної води, громада в якій проживають 

трудолюбиві, енергійні, здорові та відповідальні люди. 



        

ПРОЦЕС СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ 

Було сформовано Робочу групу з розробки Стратегії, до 
якої увійшло 22 представники від влади, депутатського 
корпусу, бізнесу та громадськості. 

Відбулося 4 засідання робочої групи, а також засідання 
робочих підгруп за стратегічними напрямками. 

Був оголошений конкурс на прийом проектів, що 
увійшли до Плану реалізації Стратегії на 2019-2021 роки. 
Було погоджено 44 проєкти. 

Було здійснено стратегічну екологічну оцінку та 
проведено її громадське обговорення. 

Стратегія та План її реалізації пройшли громадське 
обговорення та були ухвалені на сесії міської ради 5 
вересня 2019 року. 



        

КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ГРОМАДИ 

Дата перших виборів:  
       29.11.2017 р. 
Кількість населення:  
      26822 жителів. 
 

Площа території: 
198,8 кв. км. 



        

ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ РОБОЧОЇ ГРУПИ 



        

СТРАТЕГІЧНЕ БАЧЕННЯ 

    
Красилівська ОТГ – привітна, гостинна, красива громада 

на межі Поділля та Волині: 

 

• має розвинені конкурентоздатні, інноваційну промисловість 

(в тому числі переробну) та сільське господарство 

• територія приваблива для розвитку бізнесу та інвестицій 

• кожне село громади має свій унікальний напрям розвитку 

• екологічно чиста та комфортна для життя і дозвілля, 

• громада з розвинутою культурою, зеленим туризмом та 

спортивною інфраструктурою, 

• громада, в якій працюють живуть та відпочивають щедрі, 

здорові, гостинні та радісні люди. 

  

Громада, де можна втілити свої мрії! 



        

СХЕМА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ КРАСИЛІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОТГ 



        

A. Громада підтримки інвестицій та розвитку бізнесу 



        

B. Громада комфортного проживання, 

енергоефективної та безпечної інфраструктури 



        

C. Громада високої якості освіти, медицини, розвинутого 

культурного середовища та громада дружня до довкілля 



        

D. Активна громада 



        

ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПРОЕКТУ СТРАТЕГІЇ 



        

ЗАТВЕРДЖЕННЯ СТРАТЕГІЇ НА СЕСІЇ РАДИ 

Наша громада вдячна Асоціації міст України, Німецькому 

товариству міжнародного співробітництва (GIZ) Уряду 

Федеративної Республіки Німеччини та Європейському Союзу за 

можливість взяти участь в проекті «Сприяння стратегічному 

розвитку територіальних громад малих міст». 



        

Дякую за увагу! 

 

 

 

Начальник сектору економічного розвитку  
Красилівської міської ради Хмельницької області 

Валерій Лось 
 

31000, м. Красилів 
пл. Незалежності, 2 

email: krasyliv_rada@ukr.net 
тел: (03855) 4-24-99 


