


Всього населення 8785

дітей шкільного віку 1041

працездатне населення 3290

кількість працюючих на ПОУ 1658

особи пенсійного віку 2175

особи з інвалідністю 375

учасники АТО 77

внутрішньопереміщені особи 11

безробітні особи, зареєстровані в СЗ 198



Рекреаційний пункт

“Дубовий гай”
р. Прип’ять

Шацька ОТГ має великий
природний потенціал. На
території ОТГ розміщений
Шацький НПП, велика кількість
озер та річок, лісових масивів.
Також створено декілька
рекреаційних пунктів.

Шацький

Національний

Природний

Парк



Заклади Кількість

Відділення зв´язку 4

Загальноосвітні заклади 8

Дошкільні заклади 4

Медичні заклади, ФАПи 10

Будинки культури 8

Бібліотеки 8

Заклади торгівлі 75

Аптеки 4

Перукарні 8



Спортивний майданчик

школи с. Самійличі

НВК “ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія”

смт Шацьк

ЗОШ І-ІІ ступеня

с. Положево

ЗОШ І-ІІІ ступеня

с. Прип’ять



В Шацьку працює 

центральна районна 

лікарня на 90 ліжок. Для 

потреб населення 

функціонують 

терапевтичне, дитяче, 

поліклінічне відділення. В 

лікарні 30 лікарів та 64 

чоловік середнього 

медичного персоналу.



Шацьк – одна з найуспішніших громад 
Волині в напрямку залучення 

позабюджетних коштів

ПРИЧИНИ:

- Високий туристично-рекреаційний потенціал 
(озеро Світязь)

- Близькість до кордонів з Польщею та 
Білоруссю та розвинене транскордонне 

партнерство 

- Підтримка з боку обласної та районної влади, 
співпраця з депутатами ВРУ  



• Шацька селищна рада
Голова: Віннічук Сергій Миколайович

У підпорядкуванні: смт. Шацьк, село Гаївка, село
Мельники

• Самійличівський старостинський округ
Староста: Кусько Олександр Сергійович

У підпорядкуванні: село Самійличі, село Хомичі, 
село Пехи, село Положево

• Прип’ятський старостинський округ
Староста: Гінчук Іван Миколайович

У підпорядкуванні: село Прип’ять, село
Кропивники, село Вілиця, село Плоске



Показники об'єднаної громади

№

з\п Показники Шацька Самійличів

ська

Прип’ятьсь

ка

1 Кількість населення станом на 1 

січня 2015 року (чол.)

6774 972 1040

2 Площа територіальної громади 

(га)

1340,9 3987,5 9802,5

3 Кількість закладів охорони 

здоровʼя

2 3 4

4 Кількість закладів освіти 3(3) 3 1(1)

5 Кількість закладів культури 3(4) 3(1) 2(2)



Бюджет Шацької об’єднаної
територіальної громади у 2017 році  

Власні надходження станом на 01.10.2017 року

План – 159112130 грн

Фактично – 14818537 грн

Трансфертів

План – 32989800 грн

Фактично – 24526125 грн





Основні позабюджетні кошти були 
залучені в рамках Програми 

транскордонного співробітництва 
Польща-Білорусь-Україна 2007-2013

ГОЛОВНІ ПРОЕКТИ: 
-Збереження екосистем долини річки Буг на прикордонній 

території Польщі, Білорусі та України

-Покращення безпеки транспортної мережі на Польсько-
Білорусько-Українському прикордонні

-Розвиток транскордонного співробітництва з метою 
покращення умов громадського здоров’я та профілактики в 

галузі онкологічних захворювань та туберкульозу



Збереження екосистем долини 
річки Буг на прикордонній 

території Польщі, Білорусі та 
України

Бюджет - 4 062 125,38 Євро

Партнер – ґміна Ханна

Основні заходи: каналізування частини 
Шацька

















Розвиток транскордонного 
співробітництва з метою покращення 

умов громадського здоров’я та 
профілактики в галузі онкологічних 

захворювань та туберкульозу

Бюджет - 2 150 268,40 Євро
Партнер – Бєльськ Підляський 
Основні заходи: закупівля медичного 
обладнання для ТМО Любомльського та 
Шацького районів



Було придбано медичне 
обладнання:

• Комплекс рентгенівський мамографічний цифровий “МАДИС”;

• Набір для ендоскопії “Olympus”, в склад якого увійшли 
гастрофіброскоп, бронхофіброскоп, колоноскоп;

• Портативний рентгенівський пристрій “DIG 610”;

• Набір лапароскопічний для хірургічних втручань “WOLF”;

• Набір для артороскопічних втручань;

• Універсальний операційний стіл (2 шт.);

• 2 автомобіля швидкої медичної допомоги на базі автомобіля 
«Мерседес-Спрінтер» зі спеціальним медичним обладнанням 
(реанімобілі);

• Автомобіль РТГ (пересувний мобільний флюорограф);

• Система діагностична ультразвукова;

• Мікроскопи лабораторні. 







Продовження активної 
проектної діяльності: 

- Найнятий спеціаліст з проектної діяльності 

- Запрошений волонтер з корпусу миру 
(напрямок «Розвиток громади»)

- Активне долучення громадських активістів, 
депутатів до проектної діяльності 

- Підписано «Угоду мерів»







Проекти, що пройшли 1-у стадію відбору 
в рамках Програми Польща-Білорусь-

Україна 2014-2020:

1. Транскордонний туристичний шлях птахів 
Польща-Білорусь-Україна (кемпінг)

2. Покращення безпеки та охорони 
Західного Полісся як загальна мета 

транскордонної співпраці громад Волі 
Угруської та Шацька (пожежні автомобілі)







Проекти, що пройшли 1-у стадію відбору 
в рамках Програми Польща-Білорусь-

Україна 2014-2020

3. Покращення транспортної інфраструктури 
прикордоння між Польщею та Україною та 

використання низьковуглецевих транспортних 
систем (дорога, електроавтобус)

4. Розвиток партнерського співробітництва для 
захисту та промоції природної спадщини на 
території Польсько-Білорусько-Українського 

регіону Полісся (тепловий насос в ДНЗ)



Проекти, що пройшли 1-у стадію відбору 
в рамках Програми Польща-Білорусь-

Україна 2014-2020

Великий інфраструктурний проект (РДА): 

Покращення екологічної ситуації у 
Шацькому національному природному 
парку шляхом каналізування населених 

пунктів навколо озера Світязь

Бюджет - 6 450 000,00 Євро, у т.ч. 
інфраструктура для Шацької ОТГ –

3 165 300,07 Євро









Проекти, що пройшли 1-у стадію відбору 
в рамках Програми Підтримки

громадянського суспільства, місцевого
самоврядування та прав людини в 

Україні
Спільно з Велицькою ОТГ: 

Інновації для забезпечення
самостійності та стійкого розвитку

закладів культури волинських сільських
територій

Переоснащення та реорганізація
будинку культури в с. Прип’ять



Всього за останній рік написано 14 
проектів в рамках різноманітних 

міжнародних програм (ЄС, Норвегія, 
Канада, Швейцарія) на загальну суму 

понад 10 млн. євро



Залучені кошти в цьому 
бюджетному році 

- На продовження каналізування 
в смт Шацьк 6,8 млн грн
- На ПКД 725 тис грн з екологічного 
фонду



Програма соціально-економічного 
розвитку

- Утеплення фасаду ДНЗ №1 – 12 млн грн
- Ремонт парку ім. Шевченка – 2,4 млн грн
- Заміна вікон НВК “ЗОШ І-ІІІ ступеня 
дитячий садок” с. Мельники – 220 тис грн
- Реконструкція системи опалення
ЗОШ І-ІІІ ступеня с. Прип’ять – 825 тис грн



Залучені кошти з обласного 
бюджету

на закупівлю двох сміттєвозів 
і трактора 



Державно-приватне 
партнерство

Об’єкти, у які планується 
залучення ДПП











Дякую за увагу! 

Сергій Віннічук
Шацький селищний голова

shsrada1@ukr.net


