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БЮДЖЕТ ГРОМАДИ СТАНОВИТЬ

357 мільйонів гривень,
до об`єднання –

37 мільйонів гривень

створена у жовтні 2020 року
об`єднує місто Старобільськ

та 24 сільські населені пункти
населення громади - близько 30 тисяч



СТАРОБІЛЬСЬК – центр громади, адміністративний центр
Старобільського району, який спеціалізується на вирощуванні
сільськогосподарської продукції, оскільки має великі запаси
родючих земель сільськогосподарського призначення.

Через територію громади проходять автомобільні шляхи
державного та обласного значення.

СтаробільськСтаробільськ



Наші стратегічні 
документи

Стратегія економічного розвитку
міста Старобільськ до 2025 року,
розроблена за технічної допомоги та методичної
підтримки проєкту USAID «Економічна підтримка
Східної України».



Медицина
Стратегія розвитку КНП «Старобільський
центр первинної медико-санітарної
допомоги» та Стратегія розвитку КНП
«Старобільська багатопрофільна лікарня» в
умовах реформування медичної системи



Соціальний захист
Стратегія розвитку системи соціального захисту
Старобільської міської територіальної громади на
2021-2026 рр та відповідний План дій з розвитку
системи соціального захисту населення



Мета стратегії нашої територіальної
громади – створити для мешканців усіх
населених пунктів, які увійшли до її складу,
комфортні умови для проживання, роботи,
відпочинку та всебічного розвитку.

Концепція розвитку території 
громади містить в собі ідею 

створення потужного 
АГРОЛОГІСТИЧНОГО 

ЦЕНТРУ (хабу)



Будівництво агрологістичного центру вже підтримали
МБРР та Міністерство РТОТ. Робота хабу дасть змогу
підтримати місцевих сільгоспвиробників, налагодити
логістику та ринки збиту. А також зробити громаду
привабливою для інвесторів.

виявити всі свої
можливості, 

проаналізувати
конкурентні переваги, 

визначити основні
напрямки для розвитку.

Агрологістичний центр (хаб)



Агрологістичний центр (хаб)
підписання меморандуму між Старобільською громадою та Міністерством РТОТ



Ми передбачаємо, що на території цього центру будуть знаходитися:
Агрологістичний центр (хаб)

- склади; - комплекс для зважування;
- СТО для вантажівок; - адміністративна будівля, 

де проводитимуться  зустрічі, консультації та де буде 
працювати логіст; - силосні споруди; - лабораторія, яка 

контролюватиме якість товару; 
- місце перевантажування вантажівок;

- місце, де водії зможуть відпочити, поїсти та прийняти 
душ під час завантажування автомобілів тощо.



Відкриття агрологістичного центру 
дозволить досягти:

залучення 
інвесторів

створення нових 
робочих місць

збільшення податкових 
надходжень до бюджету розвиток 

сільськогосподарських
кластерів

підвищення привабливості 
громади як для бізнесу, так і для 
особистісного розвитку

взаємодія влади, бізнесу, 
мешканців



Реалізовані проєкти/ благоустрій 



Реалізовані проєкти



Реалізовані проєкти

єкє



Плануємо зробити

Ремонт очисних споруд

Капітальний ремонт станції 
переливання крові

Реконструкція літнього 
“зеленого” театру

Вуличне освітлення

Встановлення 
спортмайданчиків



Плануємо зробити

Реконструкція головного стадіону громади

Будівництво сільських амбулаторій, 
капітальний ремонт станції переливання крові

Ремонт закладів освіти



СТАРОБІЛЬСЬКА 
ГРОМАДА

РАЗОМ 
СИЛЬНІШІ



Дякую за увагу!
Старобільська міська рада розташована за адресою:
місто Старобільськ, вулиця Центральна, 36,
Телефон - 099 406 5529
E-mail - misto.starobilsk@gmail.com
https://starobelsk.lg.ua/

ЛАСКАВО ПРОСИМО!

mailto:misto.starobilsk@gmail.com
https://starobelsk.lg.ua/
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