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МІСІЯ ГРОМАДИ 

Новоселицька ОТГ – громада на перетині торгівельних шляхів 

до Молдови та Румунії, стародавній форпост трьох імперій, 

багата історією землеробства та ремесел, колиска видатних 

співаків та спортсменів, край багатий традиціями та 

толерантний до усіх культур і релігій, де у дружбі та злагоді 

живуть добрі та привітні, здорові та амбітні, цілеспрямовані та 

працьовиті люди. 



        

ПРОЦЕС СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ 

Було сформовано Робочу групу з розробки Стратегії, до 
якої увійшло 29 представників 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. 
Загалом було підтримано 28 проєктів. 

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 22 
серпня 2019 року. 



        

КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ГРОМАДИ 

Новоселицька міська об’єднана 
територіальна громада створена 24 
грудня 2017 року шляхом 
добровільного об’єднання 
територіальних громад міста 
Новоселиця та 9 сіл. Загальна 
кількість населення станом на 
01.01.2019 року 22 884 жителі. 

В громаді, на даний час, функціонують: 3 культурні заклади 

районного значення; 9 культурних об’єктів громади; 4 об’єкти 

спортивної сфери та туризму районного значення; 31 об’єкт 

релігійного призначення; 1 ліцей 1 гімназія; 3 загальноосвітніх 

заклади, 4 ДНЗ та 5 НВК. 

Крім цього в громаді функціонують 8 амбулаторій загальної 

практики – сімейної медицини та 1 фельдшерський пункт, які є 

власністю громади. 



        

КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ГРОМАДИ 

• Виробничу діяльність в громаді здійснюють 26 підприємств. 
Частка громади у загальнообласному обсязі реалізації продукції 
у 2018 році становила 6,1% (за 2017 рік 5,7%). 

• Найбільші два промислові підприємства громади працюють 
в харчовій галузі: 

• ДП «М’ясо Буковини» – виробництво м’ясної продукції. 

• ТОВ «Грін Рей» – переробка фруктово-овочевої сировини. 

• Основні галузі економіки громади: харчова, виготовлення 
виробів з деревини, вирощування сільськогосподарських культу, 
фруктів та овочів. 

• Станом на 01.01.2019 р. на території громади зареєстровано 2 
164 суб’єкта підприємницької діяльності. 
З них 1 144 є юридичними особами, а 1020 – фізичними 
особами-підприємцями. 



        

КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ГРОМАДИ 

Станом на 2019 рік, Новоселицька міська об’єднана 
територіальна громада, громада зі значним аграрно-
промисловим потенціалом, широкими можливостями для 
розвитку як внутрішніх міжрегіональних, так і зовнішніх 
міждержавних зв’язків. Великі перспективи громади пов’язані з 
близькістю Карпат, як унікального регіону туризму, відпочинку та 
рекреації, та кордону з Румунією, як можливість транскордонної 
співпраці. 



        

КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ГРОМАДИ 

У рамках територіального співробітництва країн Східного 
Партнерства «Україна та Республіка Молдова» на території ОТГ 
розпочалась реалізація двох проектів, а саме: 

1. «Крок за кроком до роздільного збору сміття». 

2. «Шлях до здорового способу життя через розвиток 
транскордонної спортивної інфраструктури». 



        

ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ВИБОРУ 

Робочою групою зі стратегічного планування було 
проведено ряд досліджень стану розвитку громади. Окрім 
цього було опрацьовано Профіль громади.  

На основі отриманих даних, був проведений SWOT-аналіз 
і визначено стратегічне Бачення Новоселицької міської 
об’єднаної територіальної громади. 



        

СТРАТЕГІЧНЕ БАЧЕННЯ 

    
Новоселицька ОТГ – самодостатня, комфортна та гостинна 

громада на перетині прикордонних торгівельних шляхів: 

• територія з конкуренто здатними фермерськими господарствами 

та агропромисловим комплексом 

• відкрита для впровадження інновацій та інвестицій 

• із сприятливими умовами для розвитку малого та середнього 

бізнесу 

• з розвинутою інфраструктурою, в тому числі для спорту та туризму 

• комфортними та безпечними умовами для життя та відпочинку 

• квітуча та дружня до довкілля 

• громада, де зберігаються та примножуються багатонаціональні 

звичаї й традиції 

• активний учасник транскордонної та міжнародної співпраці 

 

Громада, в якій людина вільна творити. Громада, яка 

приваблює! 



        

СХЕМА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ НОВОСЕЛИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ОТГ 

А. Громада підтримки 

розвитку бізнесу та залучення 

інвестицій 

Стратегічні напрями розвитку 

Стратегічні цілі 

В. Громада розвинутої та 

енергоефективної 

інфраструктури, комфортного 

та безпечного проживання 

C. Громада розвинутої освіти та 

медицини, високого культурного 

середовища, спорту і туризму, 

дружня до довкілля та центр 

транскордонної співпраці 

  

А.1. Розвиток пріоритетних сфер 

економіки громади 

А.2. Залучення інвестицій 

А.3. Створення умов для 

розвитку малого та 

середнього підприємництва в 

громаді 

В.1. Розвиток та модернізація 

транспортної інфраструктури 

В.2. Оновлення та будівництво 

інфраструктури 

комунального господарства 

В.3. Розвиток інфраструктури 

для безпечного та 

комфортного життя в громаді 

С.2. Громадсько активна та 

культурно розвинута громада 

С.1. Якісна освіта 

С.3. Доступна медицина та 

розвинута соціальна сфера 

С.4. Громада здорового способу 

життя, активного туризму та 

дружня до довкілля 

В.4. Підвищення 

енергоефективності та 

впровадження альтернативних 

джерел енергії 



        

СХЕМА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ НОВОСЕЛИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ОТГ 

Напрям розвитку А. Громада підтримки розвитку бізнесу та залучення інвестицій 

А.1. 

Розвиток пріоритетних 

сфер економіки громади 

Стратегічні цілі 

Оперативні цілі 

А.2. 

Залучення інвестиції 

А.1.1. Оновлення та модернізація об’єктів 

промислового, фермерського та 

сільського господарського 

виробництва в громаді 

А.2.1. Створення умов для залучення 

інвестицій в громаду 

А.2.2. Розробка та просування 

презентаційно-іміджевих продуктів 

про громаду 

А.3.1. Забезпечення освітніх та 

професійних потреб представників 

МСП 

А.3. 

Створення умов для розвитку 

малого та середнього 

підприємництва в громаді 

А.1.2. Забезпечення кваліфікованими 

кадрами промислові та 

сільськогосподарські виробництва 

А.3.2. Жителі громади отримують якісні та 

актуальні послуги від суб’єктів МСП 

А.2.3. Ефективне використання 

земельних ресурсів 



        

СХЕМА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ НОВОСЕЛИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ОТГ 

Напрям розвитку В. Громада розвинутої та енергоефективної інфраструктури, комфортного та безпечного 

проживання 

В.1. 

Розвиток та модернізація 

транспортної 

інфраструктури 

Стратегічні цілі 

Оперативні цілі 

В.2. 

Оновлення та будівництво 

інфраструктури 

комунального 

господарства 

В.3. 

Розвиток інфраструктури 

для безпечного та 

комфортного життя в 

громаді 

В.1.1. Відновлення та 

реконструкція державних, 

місцевих та комунальних 

доріг, розвиток 

транспортної 

інфраструктури (тротуари) 

В.1.2.Облаштування 

велоінфраструктури в 

громаді 

В.2.3. Благоустрій та оновлення 

зелених зон громади та 

створення зон рекреації 

В.2.2. Будівництво та 

реконструкція 

протипаводкових об’єктів в 

громаді 

В.3.1.Оновлення та 

модернізація вуличного 

освітлення на території 

громади 

В.3.2. Створення Центру 

безпеки та пожежних 

станцій в громаді 

В.2.1. Будівництво та 

реконструкція об’єктів 

соціальної сфери, 

оновлення та модернізація 

інженерних комунікацій в 

громаді 

В.4. 

Підвищення 

енергоефективності та 

впровадження 

альтернативних джерел 

енергії 

В.4.1.Впровадження системи 

муніципального 

енергомоніторингу та 

енергоменеджменту 

В.2.4. Оновлення парку 

комунальної спецтехніки 

громади 

В.2.5. Ефективна система 

поводження з ТПВ та 

утилізації відходів 

В.3.3. Оновлення та 

розширення системи 

відеоспостереження на 

території громади 

В.4.2.Проведення 

енергоефективних заходів 

в комунальних закладах 

громади 

В.4.3.Модернізація систем 

теплопостачання з 

використанням 

еннергоефективних 

технологій 

В.1.3. Відновлення роботи 

товарної залізничної станції 

в м. Новоселиця В.3.4. Просторовий розвиток 

громади 



        

СХЕМА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ НОВОСЕЛИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ОТГ 

С.1. 

Якісна освіта 

Оперативні цілі 

С.2. 

Громадсько активна та 

культурно розвинута 

громада 

С.3. 

Доступна медицина та 

розвинута соціальна 

сфера 

С.1.1. Сприяння 

отриманню в громаді 

якісних освітніх 

послуг 

С.1.2. Розвиток 

позашкільної освіти 

С.2.1. Надання якісних та 

актуальних послуг в 

сфері культури 

С.3.2.Надання якісних 

адміністративних 

послуг населенню 

громади 

С.4.3. Підвищення рівня 

екологічної освіти 

жителів громади 

С.3.1. Надання якісних 

медичних та 

соціальних послуг 

С.2.2. Збереження та 

популяризація (в т.ч. 

на різноформатних 

заходах) народних 

звичаїв та традицій в 

сфері культури 

Стратегічні цілі 

Напрям розвитку С. Громада розвинутої освіти та медицини, високого культурного середовища, спорту і туризму, дружня до 

довкілля та центр транскордонної співпраці 

С.4. 

Громада здорового 

способу життя, 

активного туризму та 

дружня до довкілля 

С.2.4.Впровадження 

інформаційно-

програмних продуктів 

в діяльність ОМС та 

залучення жителів до 

управління громадою 

і контролю за 

діяльністю ОМС 

С.4.1. Створення умов 

для реабілітації, 

занять фізичною 

культурою та 

спортом, залучення 

до здорового способу 

життя жителів 

громади 
С.4.2. Створення умов 

для розвитку та 

популяризації 

туризму в громаді 

С.2.3. Розвиток 

учнівського та 

молодіжного 

самоврядування 

С.5. 

Громада активний учасник 

транскордонної та 

міжнародної співпраці 

С.5.1. Громада активний 

учасник програм 

транскордонної та 

міжнародної 

співпраці 

  

С.2.5. Активізація 

мешканців через 

впровадження 

бюджету участі 

С.5.2. Сприяння 

вирішенню спільних 

місцевих екологічних 

проблем та 

забезпечення 

захисту 

навколишнього 

середовища 

С.1.3. Забезпечення 

рівного доступу до 

якісної шкільної, 

дошкільної та 

позашкільної освіти 

С.1.4. Створення Нового 

освітнього простору 



        

ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПРОЕКТУ СТРАТЕГІЇ 

5 квітня 2019 року в Новоселицькій міській раді відбулось 

представлення проекту Стратегії розвитку об’єднаної 

територіальної громади. 

В представлені проекту Стратегії приймали участь представники 

різних професій, сфер діяльності та роду занять, що дало змогу 

всебічно, якісно, та з різних точок зору опрацювати запропоновані 

ідеї. 



        

ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПРОЄКТІВ ДО ПЛАНУ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ 

5 червня 2019 року в Новоселицькій міській раді відбулось 

представлення та обговорення проєктів до Плану реалізації 

Стратегічного плану розвитку Новоселицької ОТГ. 

Було обговорено п'ять проектів, які вже були підготовлені та 

напрацьовано ідеї для інших проєктів. 



        

СЕСІЯ НОВОСЕЛИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

22 серпня 2019 року в Новоселицькій міській раді відбулася 

чергова сесія, на які було прийнято Стратегію Новоселицької 

міської об'єднаної територіальної громади до 2023 року. 



        

Наша громада щиро 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». 

Завдяки  участі в проекті Новоселицька ОТГ розробила за 

допомогою кваліфікованих фахівців Стратегії розвитку об’єднаної 

територіальної громади, План заходів з її реалізації та відповідну 

Систему моніторингу. 

 

 

Дякую за увагу! 


