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Стратегія розвитку міста Жмеринки до 2030 року розроблено в рамках діяльності 
проекту міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст» (Проект 
ПРОМІС), який впроваджує Федерація канадських муніципалітетів (ФКМ) за фінансової 
підтримки Міністерства міжнародних справ Канади. Зміст документу є виключно думкою 
авторів та не обов’язково відображає офіційну позицію Міністерства міжнародних справ 
Канади. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Проект ПРОМІС спрямовано на зміцнення муніципального сектору в Україні, 
впровадження ефективного демократичного управління та прискорення економічного 
розвитку шляхом підвищення спроможності українських міст у сфері демократизації 
врядування та місцевого економічного розвитку; створення сприятливого середовища для 
розвитку малого та середнього бізнесу; підтримки процесу децентралізації та 
інтегрованого планування розвитку на місцевому, регіональному та національному рівнях.  
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Звернення до громади 
Шановні жмеринчани та гості міста! 
Я радий представити вам нову редакцію Стратегії розвитку міста 

Жмеринки до 2030 року.  
Стратегія – це головний документ, який визначає найважливіші 

пріоритети розвитку міста Жмеринка на довгострокову перспективу. 
Необхідність перегляду Стратегічного плану розвитку міста до 

2020 року, затвердженого Жмеринською міською радою у 2013 році, 
була продиктована викликами нового часу.  

Так, економічні реалії та потреби суспільства вимагають 
переоцінки стратегічних пріоритетів, а ряд нагальних соціальних 
проблем, що виникли протягом останніх років, потребують негайного 
розв'язання. 

Крім того, важливим було питання забезпечення відповідності 
Стратегії вимогам новоприйнятих нормативно-правових актів, а 
також її гармонізації з державними документами стратегічного 
характеру, зокрема Державною стратегією регіонального розвитку на 
період до 2020 року. 

Місто Жмеринка – наш спільний дім і від нас залежить, як ми 
його збудуємо. Я переконаний, що нова редакція Стратегії закладе 
якісний фундамент для розвитку нашого міста та підвищення 
добробуту його мешканців.  

Особливу подяку хочу висловити Проекту «Партнерство для 
розвитку міст» (ПРОМІС), який впроваджується Федерацією 
канадських муніципалітетів за фінансової підтримки Міністерства 
міжнародних справ Канади, експертам Проекту за методичну 
допомогу надану нашому місту у розробці Стратегії, дякуємо 
представникам громадських організацій, депутатам міської ради, 
працівникам виконавчий органів міської ради, небайдужим 
жмеринчанам за участь у формуванні пріоритетних напрямків та 
підготовці технічних завдань Стратегії. 

Ми хочемо бачити наше місто перлиною Поділля, містом в 
якому будуть створюватись нові робочі міста, буде комфортно 
проживати, змістовно відпочивати. 

Жмеринчани, ми продовжуємо діалог та сподіваємося на Вашу 
підтримку. 

Перед нами велика робота з реалізації Стратегії розвитку 
Жмеринки до 2030 року! 

З повагою, в.о. міського голови                                     Ю. Світлак 
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Вступ 
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови 
Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 385 «Про затвердження Державної 
стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року», постанови Кабінету Міністрів 
України від 11 листопада 2015 року № 932 «Про затвердження Порядку розроблення 
регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення 
моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і 
планів заходів», а також на підставі Меморандуму про співпрацю щодо реалізації 
проекту «Партнерство для розвитку міст» у місті Жмеринці між Федерацією канадських 
муніципалітетів та Жмеринською міською радою, підписаного 18 грудня 2015 р., 
реалізовано заходи з розробки Стратегії розвитку міста Жмеринки на період до 2030 
року. 
Стратегія розвитку міста Жмеринки скерована на покращення умов життя як мешканців 
міста, так і гостей, туристів, інвесторів через поліпшення бізнес- та інвестиційного 
клімату, його культурної привабливості, якості міського середовища та системи 
надання ринкових і неринкових послуг. Основою для Стратегії стали конкурентні 
переваги міста, а також ті можливості, які відкриваються через зміни в його 
зовнішньому оточенні. 
Очікуваними результатами втілення Стратегії повинні стати: 

 Збільшення кількості робочих місць. 

 Підвищення рівня доходів домогосподарств. 

 Підвищення бізнесової та культурної привабливості міста через поширення 
бренду серед інвесторів та туристів. 

 Підвищений рівень комфортності міського середовища та якості надання послуг. 
Реалізація Стратегії передбачається в рамках стратегічного партнерства влади, 
громади та бізнесу, де кожен партнер зможе знайти своє місце і свої інтереси та внести 
відповідний вклад у розвиток міста. 
Структура документу Стратегії містить два компоненти – «стратегічний», тобто систему 
стратегічних і оперативних цілей, досягнення яких повинно призвести до стратегічного 
бачення розвитку міста, та «операційний», як окремі програми по кожному 
стратегічному напряму, що складаються з проектів місцевого розвитку, в рамках яких 
передбачені реалістичні цілі, конкретні заходи, потенційні виконавці та фінансові 
ресурси, необхідні для реалізації проекту. Завершується документ каталогом карток 
технічних завдань (ТЗ) на проекти місцевого розвитку. 
При підготовці дослідницько-аналітичних розділів Стратегії було використано матеріали 
Міністерства економічного розвитку й торгівлі України, інших міністерств та відомств, 
Вінницької обласної державної адміністрації, науково-дослідних організацій, 
Державного комітету статистики України, Головного управління статистики у Вінницькій 
області, відділу статистики у м. Жмеринка, Жмеринської міської ради та її виконавчих 
органів. 
У процесі опрацювання Стратегії розвитку міста Жмеринки консультанти Проекту 
ПРОМІС здійснювали методичне забезпечення, експертний аналіз даних і результатів 
досліджень, отриманих під час здійснення процесу планування, забезпечували надання 
консультаційних послуг з питань, які належать до всіх аспектів стратегічного 
планування. 
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1. Методологія та процес розробки Стратегії 
Стратегічне планування – системний шлях до управління змінами й досягнення 
консенсусу в усій громаді, а також створення спільного бачення майбутнього громади, 
творчий процес визначення проблем та погодження реалістичних цілей, завдань і 
сценаріїв, здійснення яких вирішить ці проблеми. Стратегічне планування є також 
ефективним інструментом об’єднання лідерів бізнесу та посадовців місцевої влади для 
створення публічно-приватних партнерств, що має позитивний вплив на місцевий 
діловий клімат та конкурентне становище громади, а також на вирішення інших питань, 
пов’язаних з рівнем життя всіх громадян. 
Модель Стратегії підбирається й виходить з потреб територіальної громади міста. 
Методологія розробки Стратегії містить кілька рівнів, серед яких – метод стратегічного 
управління розвитком територіальної громади як територіальної соціально-економічної 
системи, сукупність процесів (етапів, кроків) при укладанні (розробленні) Стратегії, а 
також прикладні методики та техніки, які застосовуються в тому чи іншому процесі. 
У рамках розроблення Стратегії розвитку громади на практиці метод стратегічного 
управління застосовується через логічно несуперечливу послідовність процесів або 
кроків, які відображає наступна схема: 

 
Рис. 1. Схема процесу розробки Стратегії 

Як і кожен інший документ, Стратегія має ієрархічну природу, тобто, вона складається 
із цілей, нижчі з яких підпорядковані вищим і перебувають у системних взаємозв’язках 
між собою. Подана нижче схема показує цю систему цілей Стратегії: 

 Прогнози, 
моделювання 
сценаріїв 

 Бачення 
 SWOT/TOWS-аналіз 
 Стратегічний вибір 
 Плани дій (цілі, 

завдання) 
 Проекти та заходи 

Аналіз 

 Дослідження та 
стратегічний аналіз 
середовища 

 Профіль громади 
 Соціологічні 

дослідження 

 Громадське 
обговорення 

 Ухвалення міською 
радою 

 Розробка цільових і 
галузевих програм 

 Структура управління 
 Моніторинг та оцінка 
 Перегляд та 

коригування 

Планування Впровадження 



Стратегія розвитку міста Жмеринки до 2030 року 

8 

 
Рис. 2. Схема побудови Стратегії 

Методологія підготовки та впровадження Стратегії ґрунтується на припущенні, що її 
впровадження відбудеться лише за умов об’єднання зусиль виконавців заходів та всіх 
зацікавлених сторін. У результаті цієї роботи будуть досягнуті визначені цілі, 
реалізовані спільні проекти, які в цілому забезпечуватимуть сталий розвиток міста. 
Документ має модульний характер – окремі його напрями є самодостатніми, 
автономними, сформованими в розрахунку на подальше впровадження через 
реалізацію проектів, кожен із яких є окремим елементом впровадження Стратегії, але 
впливатиме на загальний результат. При потребі, документ може бути доповнений 
іншими напрямами розвитку, які в подальшому громада визначить як ключові. 
Стратегія ґрунтується на інших документах стратегічного характеру, зокрема, 
Генеральному плані забудови міста, місцевих цільових програмах, які вже прийняті 
міською радою і впроваджуються її виконавчими органами. Основні положення 
Стратегії мають враховуватися при розробці щорічних та середньострокових Програм 
економічного й соціального розвитку міста, галузевих програм розвитку. 
Залучення широкого кола громадян до створення Стратегії розвитку міста дозволяє 
ідентифікувати та знайти прийнятні шляхи усунення проблем громади, забезпечити 
налагодження діалогу між громадськістю та владою. При цьому однією з основних 
складових процесу планування є обов’язкова участь у ньому всіх активних та 
зацікавлених представників громади. Розроблена таким чином Стратегія відображає 
інтереси усіх громадян, а тому сприймається громадою як «своя». Створена разом з 
громадою Стратегія незалежно від особистісних якостей керівників або політичної 
ситуації спрямовується на покращення стандартів життя, зміцнення місцевої економіки 
та системи надання послуг. 
Розпорядженням секретаря міської ради м. Жмеринки від 10.07.2018 р. № 136-р. була 
сформована Робоча група з підготовки Стратегії розвитку м. Жмеринки до 2030 року. 
Усього в ході процесу розробки в засіданнях Робочої групи взяло участь 57 активних 
городян. 
Учасники Робочої групи: 

1 Світлак Юрій Степанович секретар міської ради, голова робочої групи; 
2 Твердохліб Володимир Михайлович заступник міського голови, заступник голови 

робочої групи; 
3 Циган Тетяна Миколаївна заступник начальника управління економіки, 

начальник відділу аналізу й прогнозування 
соціально-економічного розвитку міста 
управління економіки Жмеринської міської ради, 
секретар робочої групи; 

Члени Робочої групи: 

Стратегічне бачення 

Стратегічний  
напрям A 

Стратегічний  
напрям Б 

Стратегічна ціль A.1 

Завдання A.1.1.1. Завдання Б.1.1.1. 

Стратегічна ціль Б.1 

Оперативна ціль A.1.1. Оперативна ціль Б.1.1. 
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4 Безверхній Валерій Михайлович начальник управління праці та соціального 
захисту населення Жмеринської міської ради; 

5 Безверхня Галина Григорівна начальник фінансового управління Жмеринської 
міської ради; 

6 Боровський Богдан Ростиславович голова постійної комісії з питань соціального 
захисту та охорони здоров’я (за згодою); 

7 Боровська Ольга Геннадіївна заступник міського голови з гуманітарних питань; 
8 Воронов Володимир Миколайович начальник комунального підприємства 

«Жмеринкаводоканал»; 
9 Добжанська Ірина Миколаївна начальник відділу у справах сім’ї, молоді й спорту 

Жмеринської міської ради; 
10 Дудік Володимир Валентинович заступник міського голови з культурної політики 

міста, начальник управління культури; 
11 Євтушенко Олена Михайлівна головний спеціаліст, головний інженер 

управління містобудування та архітектури 
Жмеринської міської ради; 

12 Житницький Анатолій Адольфович голова постійної комісії з питань комунальної 
власності, житлово-комунального господарства, 
земельних відносин та охорони природи (за 
згодою); 

13 Калінська Оксана Миколаївна голова постійної комісії з питань освіти, культури, 
молоді, фізкультури й спорту (за згодою); 

14 Когут Тетяна Станіславівна директор Жмеринського міськрайонного центру 
зайнятості (за згодою); 

15 Коновал Анатолій Романович начальник управління економіки Жмеринської 
міської ради, голова постійної комісії з питань 
планування, фінансів, бюджету та соціально-
економічного розвитку; 

16 Маєвська Людмила Іванівна голова Громадської ради при Жмеринській 
міській раді, голова Жмеринського міського 
громадського об’єднання «Центр захисту дітей-
інвалідів» (за згодою); 

17 Ніколайчук Святослав Володимирович директор комунального підприємства 
«Жмеринкакомунсервіс», голова постійної комісії 
з питань місцевого самоврядування, депутатської 
діяльності, гендерної рівності, гласності та 
законності; 

18 Панфілова Світлана Григорівна начальник відділу статистики у Жмеринському 
районі (за згодою); 

19 Пилявець Руслан Євгенович начальник відділу земельних ресурсів міської 
ради, депутат міської ради; 

20 Рябоконь Володимир Іванович начальник Жмеринського об’єднаного управління 
Пенсійного фонду України Вінницької області (за 
згодою); 

21 Савіна Ірина Анатоліївна начальник управління житлово-комунального 
господарства Жмеринської міської ради; 

22 Сільченко Андрій Володимирович голова молодіжної громадської організації 
«Унікальна країна» (за згодою); 

23 Скіб’юк Вадим Миколайович голова громадської організації «Спілка 
підприємців та промисловців м. Жмеринка» (за 
згодою); 

24 Сладковська Яна Ігорівна редактор щотижневої газети «Жмеринська 
газета» (за згодою); 

25 Фальфушинська Оксана Сергіївна редактор Жмеринської міськрайонної редакції 
ефірного радіомовлення «Обрій» (за згодою) 
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5 липня 2018 року в приміщенні Жмеринської міської ради відбулося перше засідання 
Робочої групи, під час якого відбулося загальне ознайомлення з методологією та 
процесом стратегічного планування розвитку м. Жмеринки та було узгоджено робочий 
план розроблення Стратегії розвитку м. Жмеринки на період до 2030 року та Плану 
заходів з його реалізації на 2020-2022 рр. 
Підготовка Стратегії розпочалася з проведення стратегічного аналізу, який включав у 
себе дослідження основних тенденцій соціально-економічного розвитку м. Жмеринка за 
попередній період, дослідження оточення (зовнішнього середовища) та оцінка 
можливостей розвитку міста. 
18 грудня 2018 року в приміщенні Жмеринської міської ради відбулося друге засідання 
Робочої групи, під час якого були проведені: 

 презентація та обговорення результатів соціально-економічного аналізу міста; 

 формулювання та обговорення прогнозів та сценаріїв розвитку міста; 

 огляд основних світових тенденцій розвитку залізничного транспорту до 2050 
року; 

 перевірка стратегічного бачення; 

 перевірка SWOT-аналізу – ідентифікація факторів SWOT. 
На основі напрацювань засідання Робочої групи був розроблений проект SWOT-
матриці – проведений аналіз взаємозв’язків факторів SWOT через матрицю 
SWOT/TOWS та підготовлені базові аналітичні висновки щодо порівняльних переваг, 
викликів та ризиків розвитку Жмеринки. 
4 січня 2019 року в приміщенні Жмеринської міської ради відбулося третє засідання 
Робочої групи, під час якого були проведені: 

 визначення стратегічних цілей (пріоритетів); 

 ідентифікація першої версії структури цілей Стратегії. 

 затверджено для поширення зацікавлених сторін оголошення про підготовку 
технічних завдань на проекти розвитку, які відповідають завданням Стратегії. 

Упродовж січня 2019 р. відбувалася підготовка технічних завдань на проекти розвитку, 
які відповідають завданням Стратегії. Усього за цей період зацікавленими в розвитку 
міста, представниками місцевого самоврядування, місцевих органів державної влади, 
бізнесу, громадських організацій було підготовлено не більше 20 ідей на проекти 
місцевого розвитку. 
Тому 30-31 січня 2019 року в приміщенні Жмеринської міської ради були проведені 
консультації з усіма зацікавленими сторонами щодо змісту та якості ТЗ до Плану 
реалізації Стратегії, а також майстер-клас для членів Робочої групи та інших 
зацікавлених сторін, під час якого були проведені корегування технічних завдань на 
проекти розвитку для плану реалізації Стратегії. 
26 лютого 2019 р. у приміщенні Жмеринської міської ради відбулось прикінцеве 
засідання експертних груп з відбору та затвердження технічних завдань, які склали 
Стратегічні програми Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку м. Жмеринка на 
2019-2021 рр.  
Усі засідання Робочої групи проводились у відкритому режимі, тому всі бажаючі мали 
можливість брати участь в розробці Стратегії. Процес розроблення Стратегії постійно 
висвітлювався у місцевих та регіональних ЗМІ. 
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2. Коротка характеристика міста та регіону 
2.1. Коротка характеристика міста 
Жмеринка – місто обласного значення в системі адміністративного устрою Вінницької 
області. Жмеринка розташована у південно-східній частині Подільської верховини за 
49 км від обласного центру. Площа Жмеринки становить 18,2 км². 
Середня висота над рівнем моря становить 326 м. Протяжність Жмеринки з півночі на 
південь — 5,7 км, із заходу на схід — 6,9 км. Місто лежить поблизу європейського 
автошляху Е583 Житомир – Роман (Румунія), що з’єднує Жмеринку з обласним 
центром на півночі та Могилевом-Подільським на півдні. 
Жмеринка є одним із значних залізничних вузлів України, а також як вузол займає 
важливе місце в системі пан’європейських транспортних коридорів. Місто, зокрема, 
лежить на перетині залізничних коридорів: Критський №3, Критський №5 та Критський 
№9, Балтійське море – Чорне море. 

 
Рис. 3.  Жмеринка на схемі пан’європейських залізничних транспортних коридорів 
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Таблиця 1. Порівняння міста, району, області 

Регіони Площа, 
км2 

Площа у % 
до загальної 
площі країни 

Населення, 
тис. осіб 

Населення у 
% до 

загального 
населення 
країни 

Щільність 
населення, 
осiб/кв. км 

Жмеринка 0,02 0,0 34537 0,1 1727 
Жмеринський район 1,1 0,2 33781 0,1 31 
Вінницька область 26,5 4,4 1575808 3,7 59 
Україна 603,5 х 42386403 х 70 

Короткі характеристики міст, вибраних для бенчмаркінгу. 
Таблиця 2. Характеристики міст, вибраних для бенчмаркінгу 

Показники 2017 
Жмеринка Козятин Шепетівка Коростень 

Територія, км2 0,02 0,01  0,042 
Населення, тис. осіб 34,5 24,6 41,9 63,8 
Зайняте населення, тис. осіб 10,08 9,6  17,2 
Зареєстровані безробітні, осіб … 740 743 1107 
Середня заробітна плата, грн. 6866 6944 7860 6097 
Середній вік населення 41,2 41,0  40,1 
Обсяг реалізованої промислової 
продукції на 1 жителя, тис. грн. 3,2 38,54 16,4 52,0 

Обсяг ПІІ на 1 мешканця, $  252 28,7 8,2 
Доходи бюджету на 1 жителя, тис. грн 10,74 9,71 7,6 10,3 
Середня вартість 2-х кім. квартири, $ 20000 20000 15000 14500 

Цікаву картину бачимо у порівняльній демографічній динаміці від 1897 року вибраних 
для бенчмаркінгу міст: Жмеринки, Козятина, Шепетівки й Коростеня. 

 
Рис. 4. Порівняльна демографічна динаміка Жмеринки, Козятина,  

Шепетівки та Коростеня від 1897 року.  

З діаграми видно, що найбільший демографічний приріст в усіх містах припадає на 
період прискореної індустріалізації міст СРСР з 1930-х років і до середини 1980-х років. 
Найстрімкіше скорочення припадає на роки демографічної кризи в Україні середини 
1990-х років. 



Стратегія розвитку міста Жмеринки до 2030 року 

13 

2.2. Коротка характеристика Вінницької області 
Вінницька область – один з аграрно-промислових та культурно-історичних регіонів 
України. 
Територіально-адміністративний устрій 
Територія області 26,5 тис.км², що становить 4,4% від площі України. 
Кількість населення – 1,61 млн. чол., (3,75% населення країни), в тому числі міське 
50,6%, сільське 49,4%. На 1 січня 2018 року в області налічується 6 міст обласного 
значення, 12 міст районного значення, 27 районів, 29 селищ міського типу, 35 ОТГ. 
Найбільші міста:  
 Населення, тис. ос. 
м. Вінниця 371,9 
м. Жмеринка 34,5 
м. Могилів-Подільський (міськрада) 31,2 
м. Козятин (міськрада) 24,6 
м. Ладижин (міськрада) 23,9 
м. Хмільник 28,0 
Природно-географічне розташування та інвестиційний потенціал 

Вінницька область розташована в лісостеповій зоні на Волино-Подільській височині. За 
даними Державного агентства земельних ресурсів України показник 
сільськогосподарської освоєності території дорівнює понад 76% і становить 2 тис.км², з 
яких майже 50% – чорноземи. За розмірами сільськогосподарських угідь область 
займає серед регіонів України 9 місце. Загальна площа лісів та лісовкритих площ – 
379,4 тис.га. 
Межує: на заході з Чернівецькою та Хмельницькою, на півночі із Житомирською, на 
сході – із Київською, Черкаською та Кіровоградською, а на півдні з Одеською областями 
України. На південному заході по річці Дністер межі області (протяжність 202 км) 
співпадають з держаним кордоном України та Республіки Молдова. Це єдиний регіон 
України, який має кордони з такою кількістю адміністративних суб’єктів (7 областями та 
державою). 
Вінниччина – це край з багатою мінерально-сировинною базою. На її території 
налічується 445 родовищ і 22 об’єкти обліку (всього 467 з урахуванням комплексності) з 
18 видів різноманітних корисних копалин, десятки родовищ торфу, а також унікальні 
поклади граніту, каоліну, гранату і флюориту. 
Розроблені й діють цілющі джерела мінеральної води, зокрема з високим вмістом 
радону в м. Хмільник. Крім того, розвідано 21 джерело столової води. Виявлено 
мінеральні води типу «Миргородська».  
Вінницька область має великі поклади первинних каолінів, що складають 44% від 
загальних по Україні. Глухівецький гірничо-збагачувальний комбінат виробляє майже 
третину каоліну в державі й експортує його в 12 країн світу. 
Відходи збагачення каоліну – кварцові піски, які можуть використовуватися у 
будівництві, виробництві скла, карбіду кремнію та тонкої кераміки, для очистки води та 
в інших галузях.  
В області розвідано єдине в Європі родовище гранітів. Велику перспективу має 
Бахтинське родовище флюоритів (плавикового шпату), яке є одним з найпотужніших 
родовищ Європи. 
Також в області розвідано 9 родовищ каменю облицювального, 5 з яких розробляється. 
Унікальні декоративні властивості вінницьких гранітів дозволяють виготовляти з них 
облицювальні плити, підвіконня, пам’ятники, тощо. 
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Сировинний потенціал будівельного виробництва представлений в області буто-
щебневою сировиною, пиляним каменем, карбонатними породами для виробництва 
місцевих в’яжучих матеріалів, сировиною для грубої кераміки, пісками, окремими 
родовищами облицювального каменю, керамзитовою сировиною. 190,7 км державного 
кордону з Молдовою та сусідство з областями України створюють сприятливі умови 
для розвитку економіки області. 
Область має розгалужену мережу залізничних (1074,3 км) та автомобільних шляхів 
загальнодержавного й місцевого значення (9521,8 км). 
Вінницька область по коефіцієнту транзитивності території займає перше місце в 
Україні. Щільність автодоріг з твердим покриттям одна з найбільших в Україні й складає 
339 км на 1000 км2 території. 
Через територію області проходять 3 магістральних газопроводи: Уренгой-Помари-
Ужгород, «Союз», Дашава-Київ, експлуатується 9300 км газорозподільних мереж, а 
також нафтопровід «Одеса-Броди». 
Державна підтримка реалізації інвестиційних проектів 
Однією із важливих умов соціально-економічного розвитку Вінниччини є державна 
підтримка реалізації інвестиційних проектів. 
У 2017 році Вінниччина отримала значну фінансову підтримку держави на реалізацію 
інвестиційних проектів соціального спрямування в обсязі 529,3 млн. грн., а це майже в 
2 рази більше рівня попереднього періоду, у тому числі: 
- державний фонд регіонального розвитку (далі – ДФРР) – 172,9 млн. грн.; 
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих територій (далі – Субвенція) 356,4 млн. грн. 
Крім того, для 21 об’єднаної територіальної громади Вінниччини (вибори 2015-2016 
років) виділено 45,7 млн. грн. субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад на 2017 рік. 

 
Рис. 5. Проекти, які реалізуються за рахунок ДФРР 
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Рис. 6. Субвенція на розвиток інфраструктури ОТГ у 2017 році 

2.3. Економіка міста 
На кінець 2017 року в місті значилось 2447 суб’єктів підприємницької діяльності. З них 
1788 суб’єктів малого підприємництва. 
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Рис. 7. Динаміка зареєстрованих СПД у м. Жмеринка  
в розрізі юридичних осіб та ФОП, 2013-2017 рр. 

Діаграма показує суттєве зниження кількості ФОП, за 2013-2015 рр. у порівнянні з 
юридичними особами, кількість яких практично у 2017 році відтворена на рівні 2013 р. 
За видами економічної діяльності СПД Жмеринки розподілені наступним чином: 
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Рис. 8.  Зареєстровані суб’єкти господарської діяльності за видами діяльності, 2017 р.  

У місті домінують підприємства з надання послуг та інших видів господарської 
діяльності (майже 50%). Частка підприємств промисловості (44 СПД) складає менше 
10%. З них підприємств обробної промисловості – 34. 
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Рис. 9. Структура економіки міста, 2017 р.  

У структурі економіки частка промисловості поступається торгівлі та послугам. За 
своєю структурою сучасна економіка Жмеринки в основі торговельно-послугова (58%). 

2.4. Розвиток малого й середнього бізнесу 
Станом на 31.12.2017 р. у місті кількість фізичних осіб – підприємців складає 84,7% від 
загальної чисельності суб’єктів підприємницької діяльності.  
Загальна чисельність осіб, зайнятих на малих підприємствах налічує 738 працівників, 
573 найманих працівників мають фізичні особи-підприємці. Чисельність працюючих у 
суб’єктів середнього підприємництва складає 1166 осіб.  
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Одним з важливих показників розвитку малого бізнесу є кількість малих підприємств на 
10 тис. осіб наявного населення. Порівняльна динаміка цього показника по місту 
Жмеринка, Жмеринському району та Вінницькій області виглядає так: 
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Рис. 10. Порівняльна динаміка питомої кількості малих підприємств  
у м. Жмеринка, Жмеринському районі та Вінницькій області за 2013-2017 рр. 

З діаграми бачимо, що найкраща динаміка у районі. Відзначається повільний, проте 
некритичний, спад показника у м. Жмеринка у 2013-2014 рр. 
За темпами зростання обсягів реалізованої продукції малими підприємствами місто 
починає суттєво відставати від району та області з 2014 року. 
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Рис. 11. Порівняльна динаміка обсягів реалізованої продукції  
малими підприємствами м. Жмеринки, Жмеринського району та  

Вінницької області у млн. грн. за 2013-2017 рр. 

Тенденція свідчить про доволі суттєве й постійне скорочення обсягів реалізованої 
продукції малими підприємствами міста в абсолютних величинах, починаючи з 2014 
року, і ситуація з кожним роком погіршується. 
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Однак, питома вага обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) малих підприємств в 
загальному обсязі реалізованої продукції по місту, незважаючи на помітний спад 
показника у 2016 році, значно краща, аніж в районі та області. 

2.5. Ринок праці 
Таблиця 3. Загальні тенденції зміни зайнятості (кількість) 

Регіони 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Жмеринка 15,1 15,03 15,14 11,23 10,50 10,20 10,08 
Вінницька область 698,7 701,1 704,6 661,6 674,9 658,8 640,9 
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Рис. 12. Порівняльна динаміка кількості зайнятого населення  
Жмеринки й Вінницької області в усіх видах економічної діяльності, 2011-2017 рр. 

Динаміка загальної зайнятості як у місті, так і в області, загалом негативна. По області 
за період 2013 – 2017 рр. скорочення склало майже 200 тис. Місто втратило 5 тис. 
зайнятого населення за останні 4 роки, що складає третю частину всього 
зайнятого населення. Ситуація із зайнятістю є загрозливою і вимагає 
стратегічного втручання.  

2.6. Інвестиційна діяльність 
Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій станом на 01.07.2018 року по місту 
Жмеринка склав 472,9 тис. дол. США, темп зростання обсягу прямих інвестицій 
становить 107,7% та більше за показник станом на 01.01.2018 року (приріст 33,7 тис. 
дол. США). Іноземні інвестиції з розрахунку на 1 особу складають 12,8 дол. США. На 
підприємствах промисловості зосереджено 345,2 тис. дол. США прямих іноземних 
інвестицій. 
Для забезпечення супроводу інвестиційної діяльності при Жмеринській міській раді на 
сьогоднішній день проведений детальний аналіз вільних земельних ділянок та 
нежитлових приміщень. Інформація знаходиться на офіційному сайті міста в розділі 
Жмеринка інвестиційна та на офіційному Інвестиційному порталі Вінниччини – 
http://vininvest.gov.ua/catalog/ . 
У 2018 році в місті впроваджується інвестиційний проект на колишній території ТЕЦу з 
будівництва сонячної електростанції. 
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Таблиця 4. Обсяги прямих іноземних інвестицій 

Регіони Одиниця 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Місто 
Жмеринка 

Тис. дол. 
США 1042,90 1042,90 1486,00 911,60 794,8 489,2 531,50 

Вінницька 
область 

Млн. дол. 
США 205,30 226,40 248,2 309,40 223,00 187,80 180,00 
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Рис. 13. Порівняльна динаміка прямих іноземних інвестицій  
у м. Жмеринка та Вінницькій області за 2011-2017 рр. 

Тренди ПІІ у місті та області майже рівнобіжні, бачимо суттєве зростання обсягів ПІІ як 
у місті (у 2013 р.), так і в області (у 2014 році), та їх стрімке скорочення у 2015-2016 рр. 
Ситуація дещо вирівнюється у 2017 р. 
При порівнянні обсягів зовнішньоторговельного обороту та обсягів ПІІ в розрахунку на 1 
жителя бачимо таку картину: 
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Рис. 14. Порівняльна динаміка обсягів зовнішньоторговельного обороту  
та обсягів ПІІ в розрахунку на 1 жителя у м. Жмеринка та Вінницькій області  

за 2011-2017 рр. 
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Стрімке стрибкоподібне зростання питомих обсягів зовнішньої торгівлі у 2014 році й 
такий же стрімкий спад цього показника у 2015-му. Натомість, питомі обсяги ПІІ 
знижуються від 2013 року та скорочуються втричі (з 42 дол. США у 2013 р. до 14 дол. 
США у 2016 р.). 

2.7. Місцевий бюджет 
Структура власних доходів бюджету міста за 2017 р. виглядає таким чином: 
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Рис. 15. Структура власних доходів бюджету м. Жмеринки за 2017 р. 

 
Як бачимо, левову частку його складає ПДФО. Натомість, майже невидимою є частка 
податку з доходів комунальних підприємств. 
Частка бюджету розвитку у власних доходах.  

Таблиця 5. Власні доходи та доходи бюджету розвитку м. Жмеринки, тис. грн. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Власні доходи всього 10147 12037 54462 56633 92290 120051 173710 
Бюджет розвитку 3454 3969 5581 5671 570 1414 2693,5 
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Рис. 16. Порівняльна динаміка власних доходів бюджету та  
бюджету розвитку, 2011-2017 рр. 

Стрімкий спад бюджету розвитку в 2015 році на тлі постійного зростання власних 
доходів є наслідком бюджетної реформи. 
У структурі видатків бюджету за 2017 р. левову частку складають видатки на освіту 
(30%), соціальний захист та соціальне забезпечення (39%). Частка бюджету розвитку – 
14%. За залишковим принципом фінансуються благоустрій (2%), культура (2%) та спорт 
(1%).  

 
Рис. 17. Структура видатків бюджету м. Жмеринки у 2017 році. 
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3. Обґрунтування стратегічного вибору 
3.1. Основні тенденції розвитку залізничного транспорту в ЄС 

до 2050 року 
Місто Жмеринка є важливим залізничним вузлом Південно-західної залізниці. 
Підприємства, пов’язані з обслуговуванням колії, рухомого складу, пасажирських та 
вантажних перевезень є містоформуючими підприємствами і визначають соціально-
економічний профіль міста, його базову функцію в системі регіону, країни. 
Стратегічною перевагою Жмеринки як залізничного вузла є його місце в системі 
пан’європейських транспортних коридорів. Місто, зокрема, лежить на перетині 
залізничних коридорів: Критського №3, Критського №5 та, що найважливіше, – 
Критського №9 у напрямку з Одеси (Чорне море) до Балтики. Враховуючи той факт, 
що основний потік вантажів морським шляхом проходить через Чорноморський 
морський порт і далі – залізницею на Захід, Центр, Північ і Схід України, значення 
такого транспортного вузла як Жмеринка буде у майбутньому лише зростати.  

Неможливо планувати розвиток 
Жмеринки без врахування світових 
тенденцій розвитку залізничного 
транспорту. 
Розглянемо кілька базових 
моделей розвитку залізничного 
транспорту майбутнього, 
розроблених провідними 

аналітично-прогнозними 
європейськими інституціями. 
SPIDER PLUS1 – стійкий план 
комплексного розвитку 
Європейської залізничної мережі. 
Проект SPIDER PLUS2 виконав 
аналіз розривів (прогалин), тобто 
порівняння та суперечності 
прогнозованого майбутнього та 
бажаного майбутнього. Орієнтовне 
майбутнє ґрунтується на сценарії 
«бізнес як зазвичай» і має два 
виміри: якісні аспекти, що 
стосуються драйверів, таких, як 
урбанізація та сталий спосіб життя, 

                                                 
 
 
 
 
 
1 Повну інформацію про місію проекту, партнерів та публікації можна знайти на веб-сайті 
SPIDER PLUS за адресою: http://www.spiderplus-project.eu/ 
 
2 Міждисциплінарний консорціум SPIDER PLUS складається з тринадцяти європейських 
партнерів, що володіють всебічними знаннями та досвідом у всіх галузях залізничних мереж та 
транспорту. Координується ТЗоВ «HaCon Ingenieurgesellschaft» та підтримується комплексною 
експертизою (бізнес та дослідження). 
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що формують майбутнє, і кількісні прогнози до 2030 року. Оцінка прогнозованого 
майбутнього істотно відрізнялася від бажаного майбутнього, основаного на Білій книзі 
ЄС. На підставі аналізу прогалин було сформовано основу дорожньої карти стабільної 
мобільності до 2050 року. 
Особливий наголос було поставлено на кількісні дані. Виходячи з ситуації, яка склалася 
на 2010 рік, було виконано кілька прогнозів на 2030 рік. Враховуючи незначну різницю у 
прогнозах на 2030 та 2050 роки, було розраховано обсяги перевезень для 
європейського залізничного транспорту на 2050 р. з врахуванням амбітного кількісного 
сценарію стійкої мобільності до 2050 року SPIDER PLUS. Стало очевидним, що нинішні 
обсяги залізничних перевезень повинні значно зрости. Зокрема, обсяг залізничних 
пасажирських перевезень (за винятком трамваїв та метро) потрібно буде збільшити в 
2,8 рази до 2050 року, тоді як вантажні перевезення повинні зрости в 4 рази у 
порівнянні з 2010 роком.  
Дорожня карта стійкої мобільності до 2050 р. передбачає чотири принципові напрямки: 

Індустріалізація 
 Транспортні послуги на базі передових 

технологій та інноваційні виробничі 
системи. 

 Орієнтація на успішні моделі (глобальна 
доставка, контейнерні перевезення та 
залізничний флот США). 

 Всеохоплююча сумісність і узгодженість 
співробітництва (Менеджери 
інфраструктури – оператори – користувачі) 

Беззбитковий і зручний транспорт 
 Послуги пасажирам відповідно до їх 

очікувань (безперервні, зручні туристичні 
ланцюги і приємний досвід клієнта). 

 Впровадження принципу «від дверей до 
дверей» та комплексна реалізація ко-
модальності для вантажних, а також 
пасажирських послуг перевезень 

 Цілісне управління та керівництво через 
мережі на основі інформації в реальному 
часі. 

Пропозиція керованих бізнес-моделей 
 Зворотний підхід від пропозиції на основі 

попиту до концепції, яка виходить з 
пропозицій. 

 Завершення процесу лібералізації та 
повного використання виникаючого 
потенціалу. 

Ко-модальність та стійкість 
 Скорочення викидів парникових газів у 

відповідності до європейської та 
національних транспортних політик. 

 Розвиток залізничної системи з метою 
оптимізації ко-модальності та 
підвищення стійкості 

На шляху до конкурентної, ресурсоощадної і розумної системи залізничного 
транспорту на 2050 рік 
Відповідно до цього бачення Європейська комісія (ЄК) у березні 2011 р. прийняла 
комплексну Стратегію (Біла книга ЄС «Дорожня карта до єдиного європейського 
транспортного простору») «На шляху до конкурентної та ресурсозберігаючої 
транспортної системи " (28/03/2011).  
Мета – прокласти шлях до конкурентної транспортної системи, яка підвищить 
мобільність, усуне основні бар'єри у ключових сферах, а також забезпечить зростання 
зайнятості. ЄК стверджує: «Зменшення мобільності – це не варіант». Одночасно 
наголошується позиція ЄК різко зменшити залежність Європи від імпортної нафти та 
зменшити викиди вуглецю у транспорті до 60% до 2050 року. 
Для реалізації цієї амбітної мети в Білій книзі ЄС визначено 10 цілей для перетворення 
існуючої транспортної системи Європи у конкурентоспроможну та ресурсоощадну 
транспортну систему, і шість з них безпосередньо стосуються залізничного транспорту, 
підкреслюючи важливість цієї транспортної моделі Європи у майбутньому: 

 30% дорожніх перевезень понад 300 км повинні перейти на інші режими, такі як 
залізничні перевезення або перевезення водним транспортом до 2030 року і 
більш ніж на 50% до 2050 року, що сприятиме формуванню ефективних 
«зелених» вантажних коридорів. Для досягнення цієї мети також потрібні 
відповідні інфраструктури, які будуть розроблятися; 
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 До 2050 року завершити створення європейської високошвидкісної 
залізничної мережі. Втричі збільшити довжину існуючої високошвидкісної 
залізничної мережі до 2030 року й підтримувати щільну залізничну мережу в усіх 
державах-членах. До 2050 року більшість пасажирських перевезень середньої 
дистанції повинні йти по залізниці; 

 Повністю функціональна та загальноєвропейська мережа транспортних 
коридорів «TEN-T» для мультимодальних перевезень до 2030 року 

 До 2050 року підключити всі основні мережні аеропорти до залізничної 
мережі, бажано високошвидкісної; забезпечити, щоб усі основні морські 
порти були достатньо пов'язані з вантажним транспортом та, де це можливо, 
системою внутрішніх водних шляхів. 

 Розгортання модернізованої інфраструктури управління повітряним рухом в 
Європі до 2020 та завершення формування Європейського спільного 
повітряного простору. Розгортання еквівалентних систем управління 
земельними та водними транспортними системами (ERTMS). Розгортання 
Європейської глобальної навігаційної супутникової системи (Galileo) 

 До 2020 року створити основу для європейської інформації з 
мультимодальних перевезень, управління та платіжних систем 

Ще один проект ЄС – LivingRAIL3 – «Європа на базі електрифікованої залізниці». 
Дослідницький проект LivingRAIL був створений для визначення стратегічних заходів, 
за допомогою яких транспортна політика, просторове планування та залізничний 
сектор можуть максимізувати частку ринку електрифікованих залізниць. Результати 
проекту спрямовані на створення суттєвого внеску в стабільну Європу в 2050 р. та 
покращання якості життя для всіх європейців. 
У цьому контексті LivingRAIL розробив бачення майбутньої ролі електрифікованої 
залізничної мережі у 2050 р. у двох паралельних потоках: «еволюція залізниці» й 
«просторова та міська політика». Вони охоплюють не тільки мобільність людей і 
товарів, але й також формують розвиток демографічної та економічної сфер: екологічні 
проблеми, енергетичні питання, соціальні та культурні цінності, життєві простори, 
розвиток технологій. 
У проекті використана послідовність аналізів, починаючи від поточних концепцій до 
майбутніх заходів та візій, визначення факторів ефективного планування процесів 
розвитку європейського залізничного та транспортного секторів та аналізу 
інвестиційних витрат. 
Проект LivingRAIL є результатом співпраці восьми європейських дослідницьких 
інститутів, малого та середнього бізнесу, залізничних альянсів та інших зацікавлених 
сторін галузі. Група дослідників була підтримана Консультативною радою у складі 
представників від Європейських залізниць, Асоціації користувачів, державних органів та 
неурядових організацій. Проект координував Інститут систем та інноваційних 
досліджень (ISI).  

                                                 
 
 
 
 
 
3 Повну інформацію про місію проекту, партнерів та публікації можна знайти на веб-сайті 
LivingRAIL за адресою www.livingrail.eu 
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З базових цілей стратегії розвитку залізничного транспорту до 2050 року, які можуть 
мати значення в контексті розвитку Жмеринки як залізничного вузла, відзначимо 
такі: 
Сприяння розвитку мультимодальності: 
Задля задоволення високих очікувань майбутніх пасажирів та вантажоперевезень 
постачальники залізничних перевезень повинні співпрацювати з іншими видами 
перевезень або інтегрувати їх у свої основні бізнес-моделі. 
Це означає мультимодальний міський транспорт, зв'язки з аеропортами та 
інтермодальні перевезення. 

 Розвиток залізничних станцій в напрямку інтермодальних вузлів. Інтеграція 
режимів вимагає зручних пунктів передачі, тарифів та надійних інформаційних 
платформ.  

 Інтеграція високоякісних залізничних сполучень з основними європейськими 
шлюзами, тобто міжнародними повітряними, морськими та внутрішніми портами. 

 Підтримка регіональних асоціацій мобільності, що зв'язують різних 
мультимодальних постачальників послуг за єдиною та впізнаваною маркою.  

Реформування залізниць: 
 Орієнтація на клієнтів. У короткостроковій перспективі провести інтенсивні 

маркетингові дослідження залізниць, щоб зрозуміти потенційні цінності клієнтів 
та що мобілізує поведінку на зміну моделі. Вибрані дослідження моделі 
показують, що крім часу та вартості подорожі за принципом «від дверей до 
дверей» на майже 50% рішень впливають м'які фактори. 

 Обов'язкові показники ефективності пасажирських і вантажних перевезень 
через ланцюжки поїздок повинні визначатися залізницями, інститутами їх 
управління та клієнтами за підтримки консультативних рад клієнтів. Національна 
політика, яка регулює діяльність залізничних компаній, повинна стимулювати 
ефективність, яка означає переважання задоволеності клієнтів та якості 
послуг над інтересами акціонерів. Вона може реалізуватися через 
інфраструктурні субсидії в залежності від якості. 

Ще одну цікаву модель розвитку залізничного транспорту до 205 року створила 
Європейська консультаційна рада з дослідження залізниць ERRAC4. 
Візія: 
«У 2050 році залізничний транспорт в Європі є основою інтермодальної «Мобільності 
як послуги» у містах та за їх межами, як для пасажирів так і вантажів, що 
задовольняють потреби замовників, громадян та спільнот ЄС. Постачальники та 
сервісні організації європейської залізничної галузі є визнаними світовими лідерами 
думок для залізничних товарів та послуг» 
Майбутня роль залізниць у задоволенні суспільних потреб: 
Залізниця допомагає підтримувати потреби суспільства: 
• Зв'язки між громадянами Європи, сприяння соціальній інтеграції; 

                                                 
 
 
 
 
 
4 веб-сторінка http://errac.org/ 
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 З'єднання територій Європи, створення регіонального просторового включення та 
ефективного використання земель в обох країнах і навколо столичних районів; 

 Для комфортного й безпечного проїзду для всіх, включаючи людей похилого віку 
та людей з обмеженими можливостями  

Залізничний транспорт є ефективним каталізатором економічного зростання в 
Європі шляхом: 
 Забезпечення висококваліфікованих робочих місць та інновацій; 

 Заохочення економіки знань у Європі шляхом інвестування ДРІ; 

 Посилення зв'язків між регіонами, ринками та людьми. 
Залізниця допомагає захистити навколишнє середовище: 
 Забезпечення стабільної мобільності пасажирів та вантажів; 

 Ефективне використання енергії для міських та міжміських поїздок; 

 Забруднення навколишнього середовища набагато менше, ніж на інших видах 
транспорту. 

 
Рис. 18. Частка залізничного транспорту в усіх видах публічних перевезень 

 
Свою модель розвитку залізничного транспорту розробив консорціум ARUP5. Модель 
побудована на прогнозах зростання міського населення планети. 

                                                 
 
 
 
 
 
5 Світовий консорціум ARUP з штаб-квартирою у Лондоні об’єднує майже 14 000 фахівців, які 
працюють у 90+ дисциплінах у більше, ніж 34 країнах світу. Це – дизайнери, планувальники, 
інженери, консультанти, технічні спеціалісти. 



Стратегія розвитку міста Жмеринки до 2030 року 

27 

 
 

Рис. 19. Населення планети, що проживає у містах, у 2050 році 

 
Рис. 20. Трансформація залізничного транспорту до 2050 року 
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Легенда: система залізничного транспорту 2050: 
1) Хаби мобільності та стилю життя для бізнесу, дозвілля та комунікацій 
2) Моніторинг за допомогою дронів для прогнозування обслуговування та 

поліпшення безпеки 
3) Безквиткова та безпечна технологія усуває бар’єри на станціях 
4) Віртуальні торговельні панелі, які пропонують зручність і легкість 
5) Розумні роботи для ремонту й підтримки інфраструктури 
6) Енергоефективні платформи, які генерують електроенергію від наступання ногами 
7) Безпілотні гондоли на чистій енергії 
8) Підземні вантажні трубопроводи для переміщення вантажів у містах 
9) Електронне маркування вантажу для надійного відстеження та зменшення 

затримок 
10) Автоматичні зміни калібрування для транскордонних поїздок 
11) Інтелектуальні роботи для вивантажування і сортування вантажів 
12) Автоматичні вантажні поїзди, які роздають вантажі на ходу 
13) Альтернативні джерела живлення з водню, ядерного синтезу, сили повітря або 

магнітної левітації 
14) Розумні вікна з автоматичним регулюванням затемнення для контролю за теплом 

та захисту від яскравого світла 
15) Інтер'єри-трансформери, які обслуговують різні потреби пасажирів 
16) Автоматизовані пасажирські поїзди оптимізують час поїздки та надійність 
17) Інформація про пасажира в реальному часі для безрозривного планування 

подорожей 
Наостанок, оглянемо основні цілі реформування галузі залізничного транспорту в 
рамках «Національної транспортної стратегії України 2030» в секторі залізничного 
транспорту, зокрема, у розділі «Розвиток мультимодальних перевезень та 
логістичних технологій»: 
 розвиток мультимодальних транспортних технологій та інфраструктурних 

комплексів під різні види транспорту, у тому числі в комбінаціях «авіація – 
залізниця – авто», «вода – залізниця – авто» тощо; 

 створення мережі маршрутів регулярних 
контейнерних/інтермодальних/мультимодальних вантажних поїздів, 
синхронізованих з поїздами країн ЄС; 

 створення мережі мультимодальних транспортно-логістичних кластерів та 
базових логістичних центрів, сухих портів, терміналів, спеціалізованих 
перевантажувальних комплексів, тощо; 

 збільшення частки контейнерних перевезень та стимулювання розвитку 
контейнерних перевезень шляхом створення сприятливих умов для 
вантажовласників та перевізників, зокрема й на законодавчому рівні; 

 часткову переорієнтацію вантажних перевезень на залізничний та внутрішній 
водний транспорт; 
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Рис. 21. Мета та пріоритети Національної транспортної стратегії 

3.2. Деякі прогнози розвитку Жмеринки до 2024 року 
Демографія. 
Демографічні процеси відзначаються великою інерційністю, а отже, якісь значні 
демографічні кризи, які відбуваються в певний історичний період, відбиваються на 
демографічних процесах впродовж наступних десятиліть. Такою демографічною 
кризою в Україні був різкий спад народжуваності з середини й до кінця 1990-х років, що 
був спричинений різким падінням рівня життя населення. 
Наступні діаграми ілюструють ці процеси. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 22. Статево-вікові піраміди населення України за 1989 та 2014 рр. 
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Наслідки цієї кризи в 2014 році проявилися у значному дефіциті молоді віком 12-15 
років. 
Розглянемо порівняльні статево-вікові піраміди України й Вінницької області. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 23.  Статево-вікові піраміди населення України й Вінницької області за 2018 р. 

Як бачимо, вони практично ідентичні, тобто, криза зачепила всі регіони країни. Це 
означає, що у період дії Стратегії розвитку м. Жмеринка в 2019-2024 рр. у місті як і в 
цілому по регіону, буде відчуватися брак працездатного населення у віці 20-25 років. 
Динаміка чисельності населення Жмеринки у перспективі до 2014 р. на тлі динаміки 
населення Жмеринського району й Вінницької області дещо краща, однак, постійне 
скорочення населення міста буде продовжуватися, і до 2024 р. може становити 33,42 
тис. осіб. 
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Рис. 24. Порівняльні прогнози чисельності населення Жмеринки,  

Жмеринського району й Вінницької області до 2024 р. 
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Крім того, аналіз вікових груп засвідчує незмінну тенденцію до зростання осіб 
непрацездатного віку: як в групі «65+», так і в групі осіб у віці, молодшому за 
працездатний. Водночас, кількість працездатних осіб при цьому залишається 
незмінною. Як наслідок, вікова структура змінюється на користь осіб саме 
непрацездатного віку. 
Відзначається також, що при невисокому рівні зареєстрованого безробіття по місту, 
кількість офіційно працевлаштованого (зайнятого) населення протягом чотирьох 
останніх років стрімко знижується. 
Таким чином, основні демографічні тенденції міста Жмеринки – це: 

 «старіння» населення; 

 стрімке скорочення працездатного населення, і, як наслідок –  

 зростання демографічного навантаження. 
Поглянемо на динаміку дітей шкільного й дошкільного віку. 

y = ‐78,1x + 2970,5
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Рис. 25.  Порівняльна динаміка дітей дошкільного  

та шкільного віку у перспективі на 2024 р. 

Прогнозний графік показує, що у середньостроковій перспективі місцевий ринок праці 
матиме джерело поповнення трудовими ресурсами, бо школярів прибуває, але в 
довгостроковій перспективі цей ресурс скорочуватиметься внаслідок скорочення дітей 
дошкільного віку. 
Економіка. 
Прогноз зайнятості населення негативний – темпи скорочення знизяться, однак 
тенденція скорочення залишається. 
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Рис. 26.  Прогнозна динаміка зайнятого населення Жмеринки до 2024 р. 

На кінець прогнозного періоду очікувана чисельність зайнятого населення складе 9,5 
тис. осіб. 
Прогноз випуску промислової продукції. 
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Рис. 27.  Прогнозна динаміка обсягів реалізованої продукції  

промисловості м. Жмеринка до 2024 р. 

Діаграма показує зростання обсягів реалізованої продукції промисловості в місті до 
2024 р. (прогнозний показник – 2245 млн. грн.), однак темпи зростання залишаються на 
рівні 2013-2017 рр., тому прогнозована інфляція та індекс споживчих цін це зростання 
нівелює.  
Динаміка розвитку малого й середнього підприємництва загалом позитивна. 
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Рис. 28.  Прогнозна динаміка питомої кількості малих підприємств до 2024 р. 

Прогноз показує зростання кількості малих підприємств на 10,0 тис. населення у місті 
до показника 285. Однак, в силу незначної частки зайнятого населення у малому й 
середньому бізнесі, ймовірність загрози стрімкого зростання безробіття та масової 
міграції залишається значною. 
Просторовий розвиток 
Важливим етапом подальшого розвитку Жмеринки є створення об’єднаної 
територіальної громади навколо міста обласного значення (МОЗ) в рамках реформи 
децентралізації.  
У відповідності з перспективним планом Вінницької області в межах Жмеринського 
району повинні бути утворені 4 ОТГ: 
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3.3. Сценарії розвитку м. Жмеринки 
Інерційний сценарій 
Базові припущення – глобальний і національний рівень 

 Військовий конфлікт на Сході України заморожується 

 Зростають видатки Бюджету на утримання армії та ВПК 

 Рівень корупції в країні зменшується незначно – замість реальних реформ 
спостерігаємо їх імітацію 

 Євроінтеграційні процеси проходить мляво і несистемно. Транспортна 
інфраструктура в основному залишається постсоціалістичною. 

 ВВП країни зростає незадовільно, зокрема, Світовий банк погіршив прогноз 
зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2019 році з 3,5% до 
2,9%.  

 Гривня підтримується виключно міжнародними кредитами та, відповідно, 
інтервенціями НБУ на валютному ринку, продовжується неконтрольована 
інфляція 

 Інвестиційна привабливість України залишається низькою, рівень залучення 
інвестицій не зростає 

 Податковий тиск на підприємців залишається високий, у тіні продовжує 
залишатися близько 60% малого й середнього бізнесу 

 В умовах суттєвої корекції тарифів на газ підвищується вірогідність збільшення 
рівня неплатежів населення, що призводить до поглиблення кризи в ЖКГ 

Базові припущення – місцевий рівень: 

 Народжуваність у місті продовжує повільно скорочуватися, міграційні процеси 
залишаються на тому ж рівні 

 Зайняте населення продовжує скорочуватись 

 Місто продовжує асоціюватися з архаїчним залізничним вузлом Південно-Західної 
залізниці 

 Престижність праці в системі Укрзалізниці стрімко знижується 

 Інвестиційний і підприємницький клімат без змін 

 ОТГ в рамках децентралізації не створюється 
Реалізується при незмінності факторів впливу. 
Що відбувається. 
Демографічна ситуація на найближчі роки залишається майже без змін, 
спостерігатиметься незначне зростання за рахунок міграції сільського населення 
району та незначне збільшення народжуваності, при цьому вікова структура населення 
змінюється в бік скорочення працездатного населення та його «старіння», що, 
відповідно, призводить до зростання навантаження на працездатне населення. При 
збереженні темпів скорочення населення (1000 осіб за 5 років) прогнозна чисельність 
населення міста на 2024 рік – 33, 5 тис. осіб. За збереження темпів скорочення 
кількості зайнятого населення його число на 2024 рік може становити бл. 9,5 тис. осіб. 
Промисловий потенціал міста повільно скорочується без відчутних інвестицій в 
модернізацію підприємств та підвищення рівня технологічності (переведення на 5-6 
технологічні уклади), що відбивається на рівні реальних доходів населення міста. 
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Унаслідок скорочення робочих місць в реальному секторі більшість населення живе за 
рахунок дрібної торгівлі, послуг, бюджетних, пенсійних та соціальних виплат.  
У місті й надалі домінують підприємства з надання послуг та інших видів господарської 
діяльності. Частка підприємств промисловості складає менше 10%. Містоутворюючі 
підприємства: регіональна філія «Південно-західна залізниця» (вагонне та локомотивне 
депо), залишаються низько технологічними, низькорентабельними, енергозатратними, 
й далі скорочують обсяги продукції та послуг, що призводить до скорочення робочих 
місць та зростання безробіття. Знижується рівень доходів, погіршується криміногенна 
ситуація, місто стає нецікавим як місце для інвестицій, бізнесу, поселення, 
відвідування.  
Невиразність міста на інвестиційній карті України не сприяє залученню стратегічних 
інвесторів у високотехнологічні галузі, містоформуюча сфера й надалі визначається 
галузями економіки з низькою доданою вартістю. 
Роль малого підприємництва в економіці міста залишається незначною, у структурі 
МСБ переважають торгівля та послуги.  
Рівень життя населення та соціальна сфера перебувають на середньорегіональному 
рівні.  
Сценарій сталого розвитку 
Базові припущення – глобальний і національний рівень 

1. Внаслідок тиску Заходу на РФ військове протистояння на Сході України 
припиняється 

2. Видатки на оборону країни та підтримки ЗСУ стабілізуються 
3. Рішуче впроваджуються системні реформи: судова, податкова, децентралізація та 

ін. 
4. Посилюються євроінтеграційні процеси: Україна адаптує законодавче поле до 

законодавства ЄС, впроваджуються стандарти ЄС в системі транспорту та 
логістики  

5. Реалізуються спільні з ЄС проекти розвитку транспортної інфраструктури: 
розбудовується мережа TEN-T, інтенсивно розвиваються швидкісні залізничні 
сполучення, транспортно-логістичні вузли 

6. Активно впроваджується Національна транспортна стратегія 2030 
7. Україна входить у стабільний 5-8-річний період середньострокового зростання і 

відновлення економіки 
8. Гривня стабільна 
9. Інвестиційна привабливість країни покращується – Україна в найближчі роки стає 

об'єктом посиленого інвестування 
10. Податкова реформа виводить бізнес із «тіні» 
11. Соціальна політика держави мінімізує ризики росту неплатежів внаслідок 

зростання тарифів на комунальні послуги 
12. Ефективно працює ДФРР 
13. Регіон активно впроваджує Стратегію розвитку 
Базові припущення – місцевий рівень 

1. Місто формує привабливі інвестиційні пропозиції та активно просуває їх на 
інвестиційні ринки, тим самим підвищуючи свою впізнаваність в регіоні та країні; 
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2. У рамках Національної транспортної стратегії України 2030 спільно з 
Мінінфраструктури та Укрзалізницею місто створює інвестиційний проект 
мультимодального транспортно-логістичного порту на базі Жмеринського 
залізничного вузла Південно-Західної залізниці 

3. Місто як МОЗ використовує можливості децентралізації, створюючи ОТГ з 
прилеглими громадами 

4. Місто розвиває трудові ресурси у відповідності до потреб ринку праці, зокрема в 
галузі залізничного транспорту та логістики 

5. Громада активно освоює державну субвенцію на розвиток інфраструктури, а 
також залучає кошти з ДФРР. 

6. Громада проводить рішучу реорганізацію мережі освітніх закладів та їхню 
поступову модернізацію 

7. Місто створює об’єднану територіальну громаду у відповідності до перспективного 
плану Вінницької області 

Що відбувається. 
Спільними зусиллями держави, зокрема, державного монополіста пасажирських і 
вантажних залізничних перевезень – Укрзалізниці, регіональної влади місто поступово 
формує свій імідж як сучасного європейського мультимодального транспортно-
логістичного порту на 3-му пан’європейському залізничному транспортному коридорі. У 
місто заходять значні державні інвестиції в транспортну й логістичну інфраструктуру, 
державні підприємства залізниці переводяться на 5-6 технологічні уклади, підвищуючи 
рентабельність та енергоефективність.  
Місто та регіон модернізують систему підготовки спеціалістів у відповідності до потреб 
сучасного ринку праці. 
Нова Жмеринська міська територіальна громада формує привабливі інвестиційні та 
культурні продукти. 
Задіяння цього комплексу факторів призводить до зацікавленості містом стратегічних 
інвесторів у галузі промисловості з високою доданою вартістю.  
Навколо стратегічних інвесторів формуються послугово-логістичні кластери 
підприємств малого і середнього бізнесу.  
Зростає зайнятість та рівень реальних доходів населення, що пожвавлює внутрішній 
ринок.  
Місто стає привабливим як місце ведення бізнесу, проживання та відпочинку.  
Збільшення бюджетних надходжень, активність міста у впровадженні регіональної 
стратегії, міжмуніципальній співпраці дозволить підвищити якість міського середовища. 
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3.4. Стратегічне бачення розвитку Жмеринки до 2030 року 
(за результатами засідання Робочої групи 18 грудня 2018 р.) 

Жмеринка–2030 – міжнародний мультимодальний транспортно-логістичний порт на 
півдні Вінниччини у складі Південно-Західної залізниці;  
 значний промисловий та культурно-історичний центр Поділля; 
 місто розвиненого підприємництва, що забезпечує продукцією і послугами 

місцевий та регіональний ринки; 
 місто високої якості міського середовища та послуг, привабливе для нових 

жителів, інвесторів та гостей; 
 місто молоді, активної громади з високим рівнем життя, гарними умовами для 

освіти, відпочинку та дозвілля. 

3.5. Результати факторіального аналізу SWOT 
Сильні сторони Слабкі сторони 

1. Добре розвинені регіональні транспортні 
комунікації (60 км до аеропорту, 4 км до 
траси міжнародного значення М21). 

2. Найбільший вузол Південно-Західної 
залізниці (кількість потягів на добу за 
розкладом – 130, в т.ч. пасажирських – 
85; приміських – 28). 

3. Значна частка озеленених зон на 
території міста (з них ландшафтно-
рекреаційні та озеленені – 30,8 га, лісів – 
37,9 га, дач та садівницьких товариств – 
45.3 га, інших зелених насаджень – 19,2 
га). 

4. Наявність діючих промислових 
підприємств. 

5. Житловий сектор з 2003 року 
переведений на індивідуальне опалення. 

6. Середня заробітна плата в цілому вище, 
аніж середня по області (8500 грн.). 

7. Добре транспортне сполучення між 
мікрорайонами міста. 

8. Наявність вільних інвестиційних 
земельних ділянок з комунікаціями (2 га), 
придатних для промислового 
виробництва. 

9. Значна кількість виробничих площ 
недіючих промислових та комунально-
складських підприємств. 

10. Наявність ВНЗ ІІІ рівня акредитації 
(Жмеринська філія Київського 
університету «Сучасних знань» та денне 
відділення Вінницького коледжу 
менеджменту).  

11. Наявність туристично привабливих 
об’єктів (17пам’яток архітектури). 

12. Реалізація у місті культурологічного 
проекту « План Z» за участі Ґьоте 
Інституту 

1. Відсутність цілісної інвестиційної  
пропозиції та промоції міста.  

2. Слабка інфраструктура для культурного 
та змістовного дозвілля молоді й 
працездатного населення (публічні 
простори, культурні зелені зони, 
кінотеатри, місця для розваг). 

3. Слабка соціальна інфраструктура (умови 
для людей з інвалідністю, заклад для 
осіб похилого віку). 

4. Слабка співпраця між секторами (влада, 
бізнес, громада). 

5. Критичне скорочення зайнятого 
населення (за останні 4 роки скорочення 
на третину). 

6. Стихійна торгівля біля вокзалу, в 
тунелях. 

7. Некомфортний міський транспорт та 
незручні маршрути. 

8. Брак туристичної та бізнес-
інфраструктури (готелів та бізнес-
центрів). 

9. Відсутність безпечної пішохідної 
інфраструктури. 

10. Зношені інженерні комунікації. 
11. Постійне скорочення населення міста. 
12. Велика частка послуг і торгівлі в 

структурі економіки (майже 50%). 
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Можливості Загрози 
1. Інноваційно-технологічний розвиток 

залізничного транспорту може 
забезпечити участь міста у міжнародних 
проектах розбудови сучасних 
транспортно-логістичних центрів. 

2. Забезпечення коштами Угоди про 
Асоціацію України з ЄС та доступ до них 
громади міста. 

3. Залучення позабюджетних коштів на 
розвиток міста (Програми МТД). 

4. Впровадження Національної транспортної 
стратегії – 2030. 

5. Роздержавлення підприємств 
обслуговування залізниці дозволить 
залучити приватні інвестиції. 

6. Створення ОТГ шляхом приєднання 
прилеглих сільських рад. 

7. Долучення міста до популярних 
регіональних туристичних маршрутів. 

8. Збільшення державного фінансування 
проектів розвитку (ДФРР). 

9. Зростання зацікавленості інвесторів до 
України дозволить залучити інвестиції у 
створення нових високотехнологічних 
підприємств. 

1. Різке зростання вартості енергоносіїв. 
2. Політична нестабільність. 
3. Інфляційні процеси. 
4. Перекладання повноважень з 

центрального рівня на місцевий без 
фінансового забезпечення. 

5. Військові дії. Блокування портів Чорного 
та Азовського морів. 

6. Корупція. 
7. Виїзд молоді на навчання в інші міста та їх 

неповернення. 
8. Посилення конкуренції між містами за 

людські та фінансові ресурси.  
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3.6. Аналіз взаємозв’язків факторів SWOT в квадрантах 
«чистих» стратегій 

Сектор «Порівняльні переваги». Тип стратегії – агресивна, наступальна. 
 

Сильні сторони  Можливості 
1. Добре розвинені регіональні транспортні 

комунікації (60 км до аеропорту, 4 км до 
траси міжнародного значення М21)  

1. Інноваційно-технологічний розвиток 
залізничного транспорту може 
залучити місто до міжнародних 
проектів розбудови сучасних 
транспортно-логістичних центрів 

   
2. Найбільший вузол Південно-Західної 

залізниці (кількість потягів на добу за 
розкладом – 130, в т.ч. пасажирських – 85; 
приміських – 28) 

 

2. Забезпечення коштами Угоди про 
Асоціацію України з ЄС та доступ до 
них громади міста 

   
3. Значна частка озеленених зон на території 

міста (ландшафтно-рекреаційні та 
озеленені – 30,8 га, лісів – 37,9 га, дач та 
садівницьких товариств – 45.3 га, інших 
зелених насаджень – 19,2 га) 

 

3. Залучення позабюджетних коштів на 
розвиток міста (Програми МТД) 

   
4. Наявність діючих промислових 

підприємств  

4. Впровадження Національної 
транспортної стратегії – 2030 
дозволить модернізувати залізничну і 
складську інфраструктуру 

   
5. Житловий сектор з 2003 року переведений 

на індивідуальне опалення  
5. Роздержавлення підприємств 

обслуговування залізниці дозволить 
залучити приватні інвестиції 

   
6. Середня заробітна плата в цілому вище, 

аніж середня по області (8500 грн. станом 
на 31.12.2018 р.) 

 
6. Створення ОТГ шляхом приєднання 

прилеглих сільських рад 

   
7. Добре транспортне сполучення між 

мікрорайонами міста  7. Долучення міста до популярних 
регіональних туристичних маршрутів 

   
8. Наявність вільних інвестиційних земельних 

ділянок з комунікаціями (2 га), придатних 
для промислового виробництва 

 
8. Збільшення державного 

фінансування проектів розвитку 
(ДФРР) 

   
9. Значна кількість виробничих площ 

недіючих промислових та комунально-
складських підприємств  

9. Зростання зацікавленості інвесторів 
до України дозволить залучити 
інвестиції у створення нових 
високотехнологічних підприємств 

  
10. Наявність ВНЗ ІІІ рівня акредитації 

(Жмеринська філія Київського університету 
«Сучасних знань» (заочне відділення) та 
денне відділення Вінницького коледжу 
менеджменту 
  

11 Наявність туристично привабливих об’єктів 
(17 пам’яток архітектури) 
  

12 Реалізація у місті культурологічного 
проекту « План Z» за участі Ґьоте 
Інституту 

Підтримують 
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Сектор «Виклики». Тип стратегії – динамічна, конкурентна. 
 

Слабкі сторони  Можливості 
Відсутність цілісної інвестиційної пропозиції та 
промоції міста   

Інноваційно-технологічний розвиток 
залізничного транспорту може залучити 
місто до міжнародних проектів розбудови 
сучасних логістичних центрів 

   
Слабка інфраструктура для культурного та 
змістовного дозвілля молоді та працездатного 
населення 

 
Забезпечення коштами Угоди про 
Асоціацію України з ЄС та доступ до них 
громади міста 

   
Слабка соціальна інфраструктура (умови для 
людей з інвалідністю, заклад для осіб похилого 
віку) 

 
Залучення позабюджетних коштів на 
розвиток міста (Програми МТД) 

   
Слабка співпраця між секторами (влада, 
бізнес, громада) 

 

Впровадження Національної 
транспортної стратегії – 2030 дозволить 
модернізувати залізничну й складську 
інфраструктуру 

   
Критичне скорочення зайнятого населення (за 
останні 4 роки скорочення на третину)   

Роздержавлення підприємств 
обслуговування залізниці дозволить 
залучити приватні інвестиції 

   
Стихійна торгівля біля вокзалу, в тунелях   Створення ОТГ шляхом приєднання 

прилеглих сільських рад 
   
Некомфортний міський транспорт та незручні 
маршрути   Долучення міста до популярних 

регіональних туристичних маршрутів 
   
Брак туристичної та бізнес-інфраструктури 
(готелів та бізнес-центрів)  Збільшення державного фінансування 

проектів розвитку (ДФРР) 
   
Відсутність безпечної пішохідної 
інфраструктури   

Зростання зацікавленості інвесторів до 
України дозволить залучити інвестиції у 
створення нових високотехнологічних 
підприємств 

  
 Зношені інженерні комунікації 
 
  

 Постійне скорочення населення міста 

 

 Велика частка послуг і торгівлі в структурі 
економіки (майже 50%) 

 
 

Зменшують 
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Сектор «Ризики». Тип стратегії – оборонна. 
 

Слабкі сторони  Загрози 
Відсутність цілісної інвестиційної пропозиції та 
промоції міста  Різке зростання вартості енергоносіїв 

   
Слабка інфраструктура для культурного та 
змістовного дозвілля молоді та працездатного 
населення 

 
Політична нестабільність 

   
Слабка соціальна інфраструктура (умови для 
людей з інвалідністю, заклад для осіб похилого 
віку) 

 
Інфляційні процеси 

   
Слабка співпраця між секторами (влада, 
бізнес, громада)  

Перекладання повноважень з 
центрального рівня на місцевий без 
фінансового забезпечення 

   
Критичне скорочення зайнятого населення (за 
останні 4 роки скорочення на третину)  Військові дії. Блокування портів Чорного 

та Азовського морів 
   

Стихійна торгівля біля вокзалу, в тунелях  Корупція 
   

Некомфортний міський транспорт та незручні 
маршрути   Виїзд молоді на навчання в інші міста та 

їх неповернення 
   

Брак туристичної та бізнес-інфраструктури 
(готелів та бізнес-центрів)  Посилення конкуренції між містами за 

людські та фінансові ресурси 
   

Відсутність безпечної пішохідної 
інфраструктури    

  
Зношені інженерні комунікації 
 

  
Постійне скорочення населення міста 

 
Велика частка послуг і торгівлі в структурі 
економіки (майже 50%) 
   

Аналіз у секторі «Порівняльні переваги» 
Найважливішими сильними сторонами міста Жмеринки є її базова функція як 
найбільшого залізничного вузла Південно-Західної залізниці, який розташований на 
кількох пан’європейських залізничних транспортних коридорах, добре розвинені 
автомобільні транспортні комунікації (фактично на автодорозі М21 та відстані 60 км від 
регіонального аеропорту «Вінниця») у поєднанні з такими можливостями як участь 
міста у міжнародних проектах розбудови сучасних транспортно-логістичних центрів, 
впровадження Національної транспортної стратегії – 2030, роздержавлення 
підприємств обслуговування залізниці, дає підстави для майбутнього позиціювання 
міста як регіонального мультимодального транспортно-логістичного порту на 
півдні Вінниччини у складі Південно-Західної залізниці на перетині 
пан’європейських залізничних транспортних коридорів – Критського №3, Критського №5 
та, що найважливіше, – Критського №9 у напрямку на Одесу. 
Крім цього, перевагами міста є наявність діючих промислових підприємств, наявність 
виробничих площ недіючих промислових та комунально-складських підприємств, 
наявність вільних інвестиційних земельних ділянок з комунікаціями, придатних для 
промислового виробництва, наявність ВНЗ ІІІ рівня акредитації, що зможуть 
забезпечити кваліфікованими кадрами діючі та потенційні промислові підприємства, 

Посилюють 
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а також малий і середній бізнес, що у поєднанні з такими можливостями як зростання 
зацікавленості інвесторів до України, що дозволить залучити інвестиції у створення 
нових високотехнологічних підприємств, дозволяє подальший розвиток міста як 
потужного регіонального промислового центру з високотехнологічною 
інноваційною переробною промисловістю та розвиненим малим і середнім 
бізнесом.  
Іншими перевагами є наявність великої кількості архітектурних та культурних пам’яток, 
реалізація у місті культурологічного проекту « План Z» за участі Ґьоте Інституту, що у 
поєднанні з такими можливостями як долучення міста до популярних регіональних 
туристичних маршрутів дозволяє позиціонувати місто як регіональний культурно-
історичний центр Поділля. 
Аналіз у секторі «Виклики» 
Водночас перешкодами для розвитку міста є відсутність цілісного інвестиційного 
продукту та промоції, критичне скорочення зайнятого населення, постійне скорочення 
населення міста, брак туристичної та бізнес-інфраструктури (готелів та бізнес-центрів), 
велика частка послуг і торгівлі в структурі економіки, слабка співпраця між секторами 
(влада, бізнес, громада), що знижує його шанси як регіонального промислового та 
транспортно-логістичного порту та вимагає стратегічного втручання у зазначені 
сфери. 
Недоліками міста як промислового та культурно-історичного центру є некомфортний 
міський транспорт та незручні маршрути, зношеність інженерних комунікацій, слабка 
інфраструктура для культурного та змістовного дозвілля, слабка соціальна 
інфраструктура, стихійна торгівля біля вокзалу, в тунелях, відсутність безпечної 
пішохідної інфраструктури – тобто, загалом непривабливе міське середовище, що 
впливає на імідж міста, його інвестиційну, підприємницьку та культурно-історичну 
привабливість. 
Використання таких можливостей як: забезпечення коштами Угоди про Асоціацію 
України з ЄС та доступ до них громади міста, залучення позабюджетних коштів на 
розвиток міста (Програми МТД), створення ОТГ шляхом приєднання прилеглих 
сільських рад, долучення міста до популярних регіональних туристичних маршрутів, 
збільшення державного фінансування проектів розвитку (ДФРР) може мінімізувати 
зазначені виклики та здійснити стратегічне втручання у містоутримуючу сферу з метою 
формування нового іміджу Жмеринки як міста якісного міського середовища, 
зручного для мешканців та приязного до гостей та інвесторів. 
Аналіз у секторі «Ризики» 
Відсутність цілісного інвестиційного продукту та промоції, результатом чого є 
відсутність у місті серйозних інвестицій, постійне скорочення населення, критичне 
скорочення зайнятого населення, слабка інфраструктура для культурного та 
змістовного дозвілля молоді та працездатного населення, слабка соціальна 
інфраструктура можуть бути погіршені політичною нестабільністю та інфляційними 
процесами, високим рівнем корупції, скороченням державного фінансування в межах 
делегованих повноважень, відпливом молоді з міста. 
Недостатньо розвинена туристична інфраструктура та інфраструктура підтримки 
бізнесу, відсутність безпечної пішохідної інфраструктури, наявність стихійної торгівлі 
біля вокзалу і в тунелях ризикують погіршитися різким зростанням вартості енергоносіїв 
та посиленням конкуренції між містами за людські та фінансові ресурси. 
Необхідно вживати заходів для мінімізації ризиків, на які місто має вплив. 
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4. Стратегічні напрями розвитку міста 
Провівши аналіз існуючого стану міста, та опираючись на прогнози, спільно з робочою 
групою було визначено 2 стратегічні напрями розвитку. Напрям А. Посилення 
конкурентоспроможності міста та напрям Б. Покращення якості життя. 
Монопрофільність міста впливає на перспективи його розвитку та потребує 
диверсифікації економічної діяльності та переходу сервісів, пов’язаних з залізницею на 
новий якісний рівень. Офіційне зменшення кількості зайнятого населення на третину за 
останні 4 роки є величезною загрозою для подальшого успішного розвитку міста. З 
огляду на це, підтримка малого та середнього бізнесу, не пов’язаного з залізницею, є 
вкрай важливим завданням. На даний момент туристична сфера в місті повністю 
відсутня, хоча є певний потенціал для розвитку цієї галузі. Включення Жмеринки в 
туристичні маршрути регіону дозволить збільшити зайнятість населення та створити 
нові робочі місця в дотичних сферах обслуговування. 
Міське середовище потребує втручання з огляду на непристосованість для 
маломобільних груп населення та відсутність якісних громадських просторів. Необхідні 
значні інвестиції в міську інженерну інфраструктуру та покращення послуг для місцевих 
мешканців.  
Туристичний потенціал міста, пов'язаний з історичним середовищем та літературним 
героєм Остапом Бендером, поки ніяк не використовується, хоча фестивально-подієвий 
напрямок туризму під це добре пасує. Новий напрямок економічної діяльності допоміг 
би створити додаткові місця праці та зняти соціальну напругу, пов’язану зі значним 
скороченням працюючих на залізниці. 
 

 

4.1. Стратегічний напрям А. Посилення конкурентоспроможності 
міста 

Місто Жмеринка як вузлова станція має величезну залежність від стану справ на 
українській залізниці. І скорочення ділової активності залізниці спричиняє зменшення 
зайнятості місцевого населення. Зменшення на третину числа офіційно 
працевлаштованих осіб за останні 4 роки має відчутні негативні наслідки. Тому вкрай 
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важливим є розвиток економіки міста в інших виробничих сферах, не пов’язаних із 
залізницею. 
Для динамічного розвитку міста необхідно використовувати як внутрішній потенціал, 
так і зовнішні можливості, які або вже присутні, або з’являться найближчим часом.  
Головні чинники, які сприятимуть розвитку, будуть децентралізаційні процеси, що 
призведуть до створення в майбутньому Жмеринської ОТГ, та впровадження у життя 
концепції розвитку української залізниці відповідно до Національної транспортної 
стратегії України 2030.  
Для проведення змін місту необхідно співпрацювати з Міністерством інфраструктури та 
узгодити спільні заходи з переходу галузі на використання мультимодальних 
перевезень.  
Для створення альтернативних місць праці в місті необхідно всіляко сприяти створенню 
нових та підтримці діяльності існуючих малих та середніх підприємств. Сприятиме 
цьому мережа структур підтримки бізнесу, яка на даний момент відсутня.  
Жіноче підприємництво сконцентроване в галузі торгівлі та побутових послуг, а інші 
галузі поки не охоплені. Тому навчально-консультаційна підтримка для цієї категорії 
підприємниць є дуже актуальна.  
Сфера туризму та екскурсій в місті майже відсутня з огляду на брак якісної, атракційної 
туристичної пропозиції та відсутності якісних закладів розміщення. Існуючі пам’ятки 
архітектури потребують реставрації. Також на даний момент зовсім не 
використовується бренд Остапа Бендера, хоча це могла б бути одна з точок 
притягання туристів.  

Стратегічні проблеми 
 Зменшення використання Укрзалізницею можливостей вузлової станції і пов’язане з 

цим значне скорочення працюючих.  
 Суттєве зменшення кількості пар пасажирських поїздів, що мають тривалу зупинку на 

залізничній станції Жмеринка, і відповідно зменшення доходу від дрібної торгівлі, яка 
дозволяла отримувати дохід багатьом мешканцям міста.  

 Відсутність на даний момент альтернатив для зайнятості населення окрім сфери 
послуг та торгівлі. 

 Високий рівень прихованого безробіття. 
 Інноваційні виробництва знаходяться на стадії становлення. 
 Відсутня достатня гнучкість та технічні можливості в підготовці персоналу для нових 

виробничих сфер. 
 Відсутня якісна пропозиція для залучення туристів та екскурсантів до перебування на 

території міста. 
 Відсутня якісна пропозиція закладів розміщення. 
 Відсутні структури підтримки та розвитку МСП. 
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Рис. 29.  Структура операційних цілей Стратегічного напряму А. 

 
А. Посилення конкурентоспроможності міста 
А 1. Розвиток міста як транспортно-логістичного вузла та промислового центру 
А 1.1. Розвиток транспортно-логістичної сфери спільно з Мінтрансом 

Місто Жмеринка є важливим залізничним вузлом Південно-Західної залізниці. 
Підприємства, пов’язані з обслуговуванням колії, рухомого складу, пасажирських та 
вантажних перевезень, є містоформуючими підприємствами і визначають соціально-
економічний профіль міста, його базову функцію в системі регіону, країни. 
Стратегічною перевагою Жмеринки, як залізничного вузла, є його місце в системі 
пан’європейських транспортних коридорів. Місто, зокрема, лежить на перетині 
залізничних коридорів: Критського №3, Критського №5 та, що найважливіше, – 
Критського №9 у напрямку з Одеси (Чорне море) до Балтики. Враховуючи той факт, 
що основний потік вантажів морським шляхом проходить через Чорноморський 
морський порт і далі – залізницею на Захід, Центр, Північ і Схід України, значення 
такого транспортного вузла як Жмеринка буде у майбутньому лише зростати. 
Вищезазначене дає право на ініціативу міста розпочати роботу з розроблення спільно з 
Мінінфраструктури, Укрзалізницею, Вінницькою ОДА, іншими зацікавленими сторонами 
інвестиційного проекту Міжнародний мультимодальний транспортно-логістичний 
порт «Жмеринка» на перетині пан’європейських залізничних транспортних коридорів 
№3, №5, та №9 в межах Південно-Західної залізниці в рамках Національної 
транспортної стратегії України до 2030 року. 

Оперативні завдання / 
Сфери реалізації 
проектів 

 Розроблення Концепції міжнародного мультимодального 
транспортно-логістичного порту «Жмеринка». 

 Підготовка інвестиційних пропозицій, пов’язаних з розвитком 
транспортно-логістичного порту «Жмеринка». 
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 Промоційна діяльність для залучення інвестицій в транспортно-
логістичний порт «Жмеринка». 

Очікувані результати  Розроблене бачення розвитку транспортно-логістичного порту 
«Жмеринка» та опрацьована уся необхідна формальна 
документація. 

 Підготовлені та поширені інвестиційні пропозиції серед 
потенційно зацікавлених сторін 

 Сформовані дієві консорціуми для реалізації завдання. 
 Частина завдання реалізована згідно до опрацьованого 
часового графіку 

Відповідальний  Управління економіки Жмеринської міської ради 
Термін виконання 2020 – 2030 рр. 
А 1.2. Підвищення інвестиційної привабливості міста 
Залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій в економіку міста є одним з важливих 
важелів економічного зростання, підвищення рівня технологічності та обсягів 
промислової продукції міста, створення нових робочих місць і зрештою зростання рівня 
доходів домогосподарств. Це, в свою чергу, сприятиме підвищенню рівня купівельної 
спроможності мешканців. 
Цілісна інвестиційна пропозиція міста – це вичерпна структурована інформація про 
потенційні інвестиційні об’єкти та проекти на території міста з чіткими умови 
інвестування. 
Необхідно створити інструменти для інформаційної підтримки та залучення 
потенційних інвесторів в економіку міста Жмеринки 

Оперативні завдання / 
Сфери реалізації 
проектів 

 Формування цілісної інвестиційної пропозиції міста 
 Промоція інвестиційних можливостей міста 
 Створення реєстру інвестиційних об’єктів м. Жмеринка 
 Створення інвестиційного порталу міста Жмеринки 
 Розроблення критеріїв екологічної безпечності інвестиційних 
проектів і застосування цих критеріїв під час підготовки та 
відбору інвестиційних пропозицій 

Очікувані результати  Чітко описані території та об’єкти для інвестицій як комунальної 
власності, так і приватні (для тих, хто вирішив разом з містом 
проводити спільну інвестиційну діяльність) 

 Розміщення інвестиційних пропозицій на 3-4 мовах на 
вітчизняних та міжнародних інвестиційних порталах. 

 Підготовка якісних промоційних матеріалів адаптованих до 
каналів поширення інформації 

 Поширення інформації через спеціалізовані структури 
 Реалізація інвестиційних проектів які не погіршують 
екологічного стану довкілля та є екологічно безпечними для 
мешканців міста 

Відповідальний  Управління економіки Жмеринської міської ради 
Термін виконання 2020 – 2030 рр. 

А 1.3. Розвиток людських ресурсів 

З огляду на швидку автоматизацію багатьох виробничих процесів та вивільнення 
великої кількості працівників, необхідно оперативно реагувати на ці зміни та 
впроваджувати системи освіти протягом життя та підготовки кадрів до використання 
новітніх технологій. Тому необхідно розпочинати таку роботу з школярами та 
продовжувати її зі всіма особами працездатного віку. Ця діяльність сприятиме 
формуванню у школярів-старшокласників (6-11 кл.) базових бізнес-знань, розвитку 
активної, самостійної, ініціативної особистості, яка може легко пристосуватися до 
мінливих умов життя, швидко навчатися і бачити перспективні напрями для 



Стратегія розвитку міста Жмеринки до 2030 року 

47 

самореалізації. Перекваліфікація звільнених працівників повинна здійснюватися 
швидко та якісно в межах міста та сприятиме створенню нових робочих місць 
відповідно до потреб бізнесу, що запобігатиме міграційним процесам та збереженню 
найціннішого капіталу для міста – його мешканців. 
 

Оперативні завдання / 
Сфери реалізації 
проектів 

 Організація підготовки персоналу під потреби ринку праці  
 Впровадження навчальних програм з підприємництва для 
молоді 

 Підвищення кваліфікації працівників на регулярній основі 
 Застосування новітніх технологій в підготовці кадрів для 
розвитку інноваційних бізнесів 

 Підвищення рівня обізнаності керівників підприємств і жителів 
міста з питань охорони довкілля та екологічної безпеки 

Очікувані результати  Збільшення кількості самозайнятих осіб та власників малого та 
середнього бізнесу 

 Збільшується зайнятість населення 
 Інвестори отримують підготовлених під їх потреби працівників 
 Зменшуються відтік населення працездатного віку 
 Зменшення негативного впливу від підприємств та населення 
на навколишнє природне середовище 

Відповідальний  ВНЗ, Жмеринський міськрайонний центр зайнятості 
Термін виконання 2020 – 2030 рр. 

А 2. Розвиток підприємницького потенціалу жмеринчан 
А 2.1. Підтримка малого й середнього бізнесу 

В економіці міста переважає сфера послуг і торгівля, що призводить до залежності від 
купівельної спроможності місцевого населення. Виробнича сфера потребує сприяння в 
її розвитку. Підприємствам міста гостро не вистачає як власних коштів, так і 
позичкових. Крім цього, відносини МСП з банківськими установами досить напружені. З 
огляду на це, міській владі необхідно, доступними їй заходами, сприяти покращенню 
бізнесу. Це можуть бути як фінансові заходи, націлені на пряме збільшення фінансових 
можливостей суб’єктів підприємницької діяльності, але й стимулюючий характер і 
покликані спрямовувати розвиток їх з урахуванням загальноміських завдань та 
пріоритетів. 
Особливу увагу необхідно спрямувати та створення можливостей для розвитку 
підприємництва серед жінок м. Жмеринка, через підвищення підприємницької 
грамотності й надання консультаційної підтримки щодо бізнесу, в тому числі 
орієнтованого на експорт.  
На даний момент в місті відсутня планомірна співпраця місцевого бізнесу з органами 
влади, не виробляється спільна політика та не узгоджуються плани дій усіх 
зацікавлених структур. З огляду на це, необхідно створити дієвий консультаційний 
орган при міськвиконкомі бізнес-спрямування та налагодити регулярну/щоквартальну 
його діяльність зі звітуванням представників місцевої влади перед бізнес-середовищем 
про реалізацію спільно узгоджених завдань 

Оперативні завдання / 
Сфери реалізації 
проектів 

 Розвиток інфраструктури підтримки бізнесу 
 Розвиток підприємництва, в т.ч. жіночого  
 Підтримка співпраці між секторами влада-бізнес-громада 
 Розвиток «зеленого» малого та середнього бізнесу 
 Проведення тренінгів для представників малого та середнього 
бізнесу з питань «зеленого» бізнесу, енергоменеджменту 
альтернативної енергетики та збалансованих моделей 
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споживання і виробництва 
Очікувані результати  Створені та ефективно діють центри підтримки бізнесу/ бізнес-

інкубатори 
 Кількість жінок в бізнесі зросла в процентному відношенні 
порівняно з 2018 роком. 

 Міжсекторальна співпраця має діловий, конкретний характер, а 
не формальний безрезультатний  

 Спільно узгоджені завдання реалізуються на плановій основі. 
Бізнес-клімат міста покращується в порівнянні з іншими 
містами-конкурентами та попередніми роками 

 Збільшення на ринку міста якісної екологічної продукції 
 Реалізація в місті екологічних проектів, зменшення забруднення 
природного середовища 

Відповідальний  Управління економіки Жмеринської міської ради 
Термін виконання 2020 – 2030 рр. 

А 2.2. Підтримка розвитку інновацій 

Відхід у минуле технологій та виробничих процесів XX століття вимагає постійного 
вдосконалення та впровадження інновацій на місцевому рівні, що сприятиме боротьбі 
за фінансові та людські ресурси як на регіональному, так і глобальному рівнях. На 
цьому шляху стоїть достатня кількість перепон. Перша з них це відсутність можливості 
отримати якісне навчання і роботу у сфері інноваційних технологій в Жмеринці, і як 
наслідок відтік освічених людей із міста. Друга проблема, – це низька увага до розвитку 
та впровадження новітніх технологічних та управлінських рішень зі сторони місцевої 
влади, яка зайнята вирішенням поточних проблем міста. Для допомоги у вирішенні 
даної проблеми необхідно залучати експертне та сучасне академічне середовище та 
сприяти молодим ініціативам вкорінюватись на території міста, а не змінювати місце 
перебування після першого успіху. 

Оперативні завдання / 
Сфери реалізації 
проектів 

 Залучення експертного та академічного середовища до 
розробок високотехнологічної продукції  

 Підтримка розвитку стартапів  
 Створення фонду підтримки інноваційного підприємництва 

Очікувані результати  Зміна економічного профілю міста 
 Покращення якості життя через збільшення доходів в нових 
галузях 

 Розвиток молодіжних бізнес-ініціатив 
 Впровадження кращих світових практик та технологій на 
території громади 

Відповідальний  Управління економіки Жмеринської  міської ради 
Термін виконання 2020 – 2030 рр. 

А 3. Регіональний культурно-історичний центр 
А 3.1. Розвиток культурних та туристичних продуктів 

Місто Жмеринка має достатній потенціал для розвитку історичного, культурного та 
фестивально-подієвого туризму. На жаль, даний потенціал зовсім не використовується.  
Важливий поштовх місто отримало від реалізації культурологічного проекту « План Z» 
за участі Ґьоте Інституту. Цей проект змусив жмеринчан замислитися над тим, чим їхнє 
місто може бути цікавим і привабливим для відвідувачів та як підвищити впізнаваність 
Жмеринки в Україні та світі. 
Бренд літературного героя Остапа Бендера, пов'язаний зі Жмеринкою, здатний 
притягувати багатьох людей. Цікавою є ідея створення експозиції робіт та арт-об’єктів – 
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збільшених копій відомих мікромініатюр з метою збереження пам’яті про визнаного 
винахідника-земляка Маслюка Михайла Григоровича та популяризації його творчості.  
Робота з регіональними туристичними фірмами дозволить підготувати якісний, 
комплексний туристичний продукт та позиціонувати Жмеринку як частину більшого 
продукту. 

Оперативні завдання / 
Сфери реалізації 
проектів 

 Розвиток започаткованих та створення нових регіональних 
туристичних продуктів, (пов’язаних з Остапом Бендером, 
фестивально подієвих)  

 Створення нових культурно-туристичних об’єктів  
 Популяризація творчості відомого мікромініатюриста 
М. Маслюка 

 Реставрація пам’яток архітектури та історії  
 Розвиток зеленого туризму 

Очікувані результати  Збільшення кількості туристів, що включають Жмеринку у свій 
маршрут 

 Збільшення регіональних та національних туристичних 
продуктів, частиною яких є Жмеринка 

 Створено нові арт-об’єкти – збільшені копії відомих 
мікромініатюр М. Маслюка, розміщені серед громадських 
просторів 

Відповідальний  Управління культури та туризму Жмеринської міської ради 
Термін виконання 2020 – 2030 рр. 

А 3.2. Туристична інфраструктура, брендінг та промоція 

На сьогодні туристична інфраструктура Жмеринки практично не розвинена. Відсутні 
якісні заклади розміщення. Місто недостатньо ознаковане. Сучасні промоційні 
матеріали відсутні. Про місто знають в більшості своїй як про вузлову залізничну 
станцію. 
Бренд міста відсутній, тому в подальшому бажано звернути на це увагу. Фахівців 
туристичного супроводу/гідів, підготовлених за певною програмою, поки також нема. 
Перші спроби проведення фестивалів показують наявність зацікавлених відвідувачів. 
Для якісної організації фестивалів необхідно підготувати інфраструктуру, яка б 
дозволяла приймати одночасно велику кількість людей. 

Оперативні завдання / 
Сфери реалізації 
проектів 

 Розвиток туристичної інфраструктури  
 Брендінг, маркетинг та промоція культурно-історичних 
можливостей міста  

 Підготовка промоційних матеріалів та їх поширення серед 
цільової аудиторії 

 Організація паркування в місті для туристичних автобусів  
 Підготовка місцевих фахівців туристичного супроводу/гідів 

Очікувані результати  Створення якісної інфраструктури розміщення туристів 
 Наявність місцевих фахівців туристичного супроводу/гідів 

Відповідальний  Управління культури та туризму Жмеринської міської ради 
Термін виконання 2020 – 2030 рр. 

4.2. Стратегічний напрям Б. Покращення якості життя 
Жмеринка має «стандартні» проблеми монопрофільних пострадянських міст, потреби 
людей в якому не були пріоритетом. Головне було забезпечити функціонування 
виробництва та мінімально комфортне проживання в місті. На сьогодні комфорт 
проживання та якість муніципальних послуг є одними з визначальних факторів при 
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визначенні місця проживання зі сторони молодих людей. А, отже, і майбутнього міста. З 
огляду на це, необхідно докладати достатньо зусиль для зміни існуючої ситуації.  
На даний момент в місті відсутні якісні громадські простори та зони активності на 
свіжому повітрі для мешканців різних вікових категорій. 
Попри те, що населення міста зменшилось на достатньо невеликий відсоток, 
тримається ця тенденція лише за рахунок міграційних процесів з навколишніх сільських 
територій.  
Освіта в місті, відповідно до рейтингу міст України за результатами ЗНО, не на зовсім 
доброму рівні (276 місце в загальному рейтингу міст в 2018 році) і потребує інвестицій 
як в інфраструктуру, так і в людський капітал. Відсоток дітей шкільного віку, охоплених 
позашкільною освітою, занадто низький, в порівнянні з іншими містами. Тому 
активізація цієї діяльності та створення необхідної інфраструктури потребує нагальної 
уваги. Дітям повинно бути цікаво жити в рідному місті й запам’ятати вони це повинні на 
все життя. У свою чергу, це сприятиме поверненню в місто частини студентів після 
навчання у ВНЗ інших міст. 
Комунальна інфраструктура потребує достатньо великих капіталовкладень, так як 
термін експлуатації багатьох її компонентів або завершився, або добігає кінця. 
Достатньо великі втрати питної води та погіршення її якості через негерметичність 
системи вимагає значних інвестицій для заміни застарілої системи на сучасну з 
гарантійним терміном експлуатації. Прориви каналізаційної системи також не додають 
комфортності проживання та шкодять довкіллю. Ця галузь, як і дорожньо-транспортна 
система, традиційно потребує найбільших капіталовкладень на даному етапі. 
Стан доріг та тротуарів потребує покращення, а особливо в місцях, де до цього часу 
відсутнє тверде покриття з асфальтобетону чи бетону.  
Транспортна мережа за оцінкою місцевих мешканців потребує деякого вдосконалення, 
а от рухомий склад потребує значного оновлення з врахуванням потреб маломобільних 
груп населення. 
Проблема з управлінням побутовими відходами в місті посилюється відсутністю на 
навколишніх територіях організованого збору сміття. Це призводить до збільшення 
статистичного показника кількості ТПВ на душу населення в 2 рази більшого, ніж в 
середньому по області та значно більшому, ніж в обласному центрі. Вирішенням цієї 
проблеми може стати налагоджена система роздільного збору та утилізації ТПВ з 
ідентифікацією джерела походження та відповідною оплатою. 

Стратегічні проблеми 
 Застаріла комунальна інженерна інфраструктура, яка потребує значних 

капіталовкладень 
 Поки місто не пристосоване для повноцінного життя маломобільних груп населення, 

включаючи архітектурну доступність, сферу обслуговування та освіту. 
 Рівень середньої освіти за результатами ЗНО не показує видатних досягнень, навіть в 

порівнянні з подібними містами. 
 Управління ТПВ потребує сучасних технологічних рішень 
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Стратегічний напрям Б. Покращення якості життя 
Б 1. Якісне екобезпечне та енергоефективне  міське середовище 
Б 1.1. Розвиток громадських просторів 

У місті Жмеринка на даний момент бракує якісних громадських просторів, де можна 
було б проводити корисно час та відпочивати. Парк «Дружби народів» по вул. 
Шекінська є одним з найвідвідуваніших публічних просторів у м. Жмеринка. Парк 
закладено в радянські часи, і з часу створення парк втратив минулу привабливість, 
доглянутість та має вкладений комуністичний сенс. З огляду на це, необхідно провести 
реновацію парку та створити з нього сучасний громадський простір з розчисткою 
існуючого ставка та питного джерела. 
Площі міста є територіями, через які потрібно пройти, і майже ніхто не затримується на 
них. Немає чогось, що могло б людей змусити затриматись та насолодитись 
перебуванням у цьому місці. 
Також у місті діють декілька ігрових майданчиків, але всі вони для найменших 
мешканців – дітей дошкільного віку. А для інших вікових груп відсутні місця для 
активного та пізнавального проведення часу.  
У місті відсутні громадські вбиральні, а це має негативний вплив на комфортність 
перебування в громадських місцях як мешканців, так і гостей міста.  

Оперативні завдання / 
Сфери реалізації 
проектів 

 Реконструкція площ міста 
 Створення комфортних санітарних умов перебування на 
територіях загального користування (мережа громадських 
вбиральнь) 

 Реконструкція парків та зелених зон для формування сучасних 
громадських просторів 

 Облаштування в парках зон активності для усіх вікових груп 
 Збільшення площі зелених насаджень міста 

Очікувані результати  Наявні площі та парки, облаштовані в сучасні громадські 
простори 

 Облаштовані по місту громадські вбиральні 
 Створено зони активності для відвідувачів усіх вікових груп 

Відповідальний  відділ комунального майна та капітального будівництва УЖКГ  
міської ради 

Термін виконання 2020 – 2030 рр. 

Б 1.2. Модернізація існуючої інженерної і транспортної інфраструктури та 
будівництво нової 

Жмеринка, яка разом з усією країною не мала можливості інвестувати в інженерні 
мережі достатньо коштів, повинна вирішувати одночасно велику кількість проблем. На 
даний час дорожнє покриття вулиць є незадовільним та рух по ним призводить до 
незручностей власників транспорту та мешканців даного регіону. На деяких ділянках 
руйнування проїжджої частини становить 80%, тротуари часто незадовільної якості або 
взагалі відсутні. Тому необхідно проводити капітальні ремонти доріг та тротуарів, 
беручи до уваги нові ДБН, які діють з 2018 р.  
Мережі водопостачання та водовідведення мають також багато проблем та потребують 
заміни існуючих трубопроводів та запірної арматури із локальним розмежування 
трубопроводів по новій схемі. Це пов’язано з фізичним та моральним зносом 
розподільчих мереж від водозабірних свердловин до РЧВ, при цьому існують витоки та 
втрати питної води по маршруту проходження на стадії підйому та подачі до РЧВ. 
Через недосконалу схему розташування та з’єднань розподільчих трубопроводів 
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існують відхилення, які не дозволяють локально контролювати роботу кожної 
водозабірної свердловини. 
Система водовідведення має самопливні на напірні колектори, які в більшості своїй 
вичерпали експлуатаційний ресурс. Також виникають періодичні збої та порушення в 
роботі КНС через понаднормові строки експлуатації та руйнівний вплив стоків, які вкрай 
негативно впливають на конструкції, обладнання, устаткування. Шкідливі випари, які 
утворюються у процесі надходження стоків до КНС, агресивно впливають на металеві 
конструкції, деталі, обладнання, устаткування. На фоні цього впливу періодично 
проводяться аварійно-відновлювальні та ремонтні роботи на КНС. Через засмічення 
відходами, які потрапляють у систему водовідведення виходять із ладу запірна 
арматура та насосні агрегати. Реалізація завдання дасть змогу відновити повноцінний 
контроль та безпеку експлуатації об’єктів та уникнути негативних наслідків від 
відхилень, які викликані вищенаведеними явищами, покращити рівень благоустрою у 
м. Жмеринка. 
Публічний транспорт міста має проблеми з недосконалістю маршрутів та якістю 
рухомого складу. На даний момент місто користується послугами приватних 
перевізників з застарілими ТЗ, не адаптованими для перевезення маломобільних груп 
населення. 

Оперативні завдання / 
Сфери реалізації 
проектів 

 Модернізація мереж водопостачання, водовідведення та 
каналізації 

 Модернізація мереж теплопостачання  
 Вдосконалення транспортної мережі та покращання 
транспортної доступності 

 Реконструкція доріг та тротуарів 
Очікувані результати  Зменшення проривів водогону та каналізації на 50% в 

порівнянні з 2018 роком. 
 Покращення якості питної води 
 Реконструйовані мережі теплопостачання. Втрати енергії 
приведені до нормативу 

 Оновлено рухомий склад громадського транспорту. Частина 
транспорту адаптована для перевезення маломобільних груп 
населення та пересувається відповідно до графіку 

 Маршрути громадського транспорту відповідають потребам 
пасажирів  

Відповідальний  відділ комунального майна та капітального будівництва УЖКГ  
міської ради 

Термін виконання 2020 – 2027 рр. 

Б1.3. Підвищення енергоефективності 

Оперативні завдання / 
Сфери реалізації 
проектів 

 Проведення термоаудиту будівель комунальної сфери 
 Термомодернізація комунальних закладів 
 Впровадження альтернативної енергетики 
 Впровадження заходів і проектів Плану дій зі сталого 
енергетичного розвитку (ПДСЕР) 

Очікувані результати  Визначено стан втрат енергії на об’єктах комунальної власності 
 Опрацьований план заходів для зменшення споживання енергії 
в комунальній сфері 

 Впроваджені термомодернізаційні заходи на усіх об’єктах 
комунальної власності м. Жмеринка 

 Застосовуються альтернативні джерела енергії в комунальній 
сфері 

 Реалізація в місті грантових енергоефективних проектів 
Відповідальний  відділ комунального майна та капітального будівництва УЖКГ  
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міської ради 
Термін виконання 2020 – 2027 рр. 

Б 2. Високі стандарти послуг 
Б 2.1. Формування території міста, сприятливої для маломобільних груп населення 

Після ратифікації Україною Декларації ООН Про права осіб з інвалідністю та з 
набранням чинності нових будівельних норм (ДБН), щодо доступності об’єктів 
загального користування для осіб з інвалідністю, виникла потреба в проведенні аудиту 
архітектурної та транспортної доступності території та об’єктів міста. Для цього 
необхідно описати існуючий стан доступності усіх об’єктів загального користування усіх 
форм власності відповідно до затвердженої анкети. Також необхідно провести аудит 
транспортної доступності: зупинки громадського транспорту, автобуси, маршрути та 
графік перебування на маршруті низькопідлогових автобусів. Також внести зміни в 
умови конкурсів на міські маршрути з огляду на забезпечення їх доступності. 
Також необхідно забезпечити реалізацію права на освіту дітей з особливими освітніми 
потребами нарівні з іншими особами шляхом створення належного матеріально-
технічного забезпечення з урахуванням принципів універсального дизайну та 
розумного пристосування 
На даний момент в місті відсутня системна робота з підготовки працівників сфери 
послуг до обслуговування осіб з інвалідністю. У більшості випадків, з іншого боку, особи 
з інвалідністю чи батьки з дітьми, які мають інвалідність, не користуються закладами 
загального користування, таких як: музеї, виставки, заклади харчування, різноманітні 
сервісні служби, з огляду не тільки на відсутність архітектурної доступності, але й 
відсутність знань та вмінь з надання якісних послуг для цієї категорії споживачів. З 
огляду на це, необхідно провести початкову підготовку персоналу до надання якісних 
послуг для осіб з інвалідністю різних нозологій і в подальшому проводити періодичні 
навчання для нових працівників та для підтримки знань та навиків у тих, хто вже 
проходив навчання. 
Створити умови для дітей з особливими потребами, зокрема, з порушенням роботи 
опорно-рухового апарату, для отримання рівного доступу до якісної освіти та інших 
послуг в інклюзивному навчальному середовищі. 
Оперативні завдання / 
Сфери реалізації 
проектів 

 Реконструкція об'єктів загального користування для доступності 
маломобільних груп населення 

 Адаптація усіх публічних послуг на території міста для 
маломобільних груп населення 

 Організація навчання персоналу з надання послуг для осіб з 
інвалідністю 

Очікувані результати  Територія міста та об’єкти загального користування адаптовані 
для маломобільних груп населення з використанням принципів 
універсального дизайну 

 Державні будівельні норми щодо маломобільних груп 
населення застосовуються на практиці без жодних винятків 

 Надавачі послуг пройшли навчання з надання послуг для осіб з 
інвалідністю та застосовують їх на практиці 

Відповідальний  відділ комунального майна та капітального будівництва УЖКГ  
міської ради 

Термін виконання 2020 – 2030 рр. 

Б 2.2. Покращення якості соціальних та адміністративних послуг 

За результатами ЗНО місто Жмеринка, серед своєї категорії міст, не входить навіть у 
першу сотню рейтингу, а в загальному рейтингу міст України на 276 позиції. Тому 
необхідно впроваджувати заходи з покращення знань учнів. Застосовувати 
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інформаційні технології для моделювання фізичних і математичних процесів та 
побудови графічних зображень, графіків функцій у програмі «GEO GEBRA» й побудові 
алгоритмів у візуальному об’єктно-орієнтованому середовищі програмування «Скретч». 
Створення якісних лінгафонних класів сприятиме підвищенню рівня навчальних 
досягнень учнів з іноземних мов.  
Мультимедійні класи допоможуть підвищити ефективність уроків, психологічно 
полегшать процес засвоєння матеріалу учнями, активізують увагу, розширять кругозір, 
підвищать рівень використання наочності на уроках, зроблять урок привабливим і 
сучасним, покращать результативність випускників із ЗНО.  
Потребує змін організація харчування дітей шкільного віку та максимальне виключення 
з раціону не корисних продуктів, які можуть впливати на погіршення здоров’я школярів. 
Діти не вживають достатньої кількості зелені, овочів та фруктів.  
На даний момент у місті недостатньо спортивної інфраструктури для занять ігровими 
видами спорту та стрільби із пневматичної зброї.  
Наявні бібліотеки радянського типу, які потребують радикальних змін та перетворення 
в сучасні простори, цікаві та корисні для усіх категорій населення. 
Інформування населення про місцеві новини/заходи на даний час потребує 
вдосконалення. Для цього необхідно використовувати усі можливі засоби донесення 
інформації та комунікації. 
Адміністративні послуги в місті розміщені в різних, віддалених між собою приміщеннях. 
Та транспортне сполучення між ними не завжди зручне. Не всі соціальні служби 
адаптовані до надання послуг маломобільним групам населення.  

 Необхідно збільшувати кількість послуг, які можна отримати онлайн. 
 
Б 3. Покращення стану довкілля та екологічна безпека міста 
Б 3.1. Сприяння збереження екосистеми міста 

На території міста Жмеринка, де мешкає 34698 громадян, щорічно утворюється понад 
17 тис. т ТПВ, які є джерелом суттєвої екологічної небезпеки та соціальної напруги. 
75 % ТПВ, які утворюються у місті, зберігаються на міському сміттєзвалищі, загальна 
площа якого 8,05 га, а площа зайнята відходами складає 6,6 га.  

Оперативні завдання / 
Сфери реалізації 
проектів 

 Підвищення якості освітніх та культурних послуг 
 Формування здорового способу життя 
 Вдосконалення адміністративних послуг 
 Впровадження електронного врядування 

Очікувані результати  За результатами ЗНО місто закріпилось в першій сотні рейтингу. 
 Кількість переможців учнівських олімпіад різного рівня суттєво 
збільшилась в порівнянні з 2018 роком. 

 Раціон шкільного харчування відповідає здоровим потребам 
організму 

 Зменшилась кількість школярів з надмірною вагою 
 Кількість адміністративних послуг, які можна отримати он-лайн, 
перевищує половину від загальної кількості 

 Усі адміністративні послуги можна отримати в одному місці 
Відповідальний  відділ комунального майна та капітального будівництва УЖКГ  

міської ради 
Термін виконання 2020 – 2030 рр. 
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Внаслідок життєдіяльності мешканців міста створюється навантаження екосистему 
міста. Екологічна ситуація на території міста характеризується відносною стабільністю 
показників. Разом з тим, для міста характерні такі проблеми: 
- забруднення атмосферного повітря викидами транспорту і промислових  
підприємств; 
- наявність на території міста несанкціонованих звалищ і смітників твердих побутових 
відходів й відходів будівництва;  
- недосконала система збору, сортування, вивезення та утилізації сміття; 
- перевантаження Жмеринського міського сміттєзвалища;  
- недостатній рівень озеленення міста, велика кількість старих аварійно-небезпечних 
дерев; 
- недостатній рівень роботи щодо охорони водних ресурсів; 
- відсутність системної роботи за доглядом і збереженням зелених насаджень, 
паркових зон і  ландшафтних заказників; 
- недостатній рівень розвитку екологічного виховання та громадських рухів із захисту 
довкілля.   

 
Оперативні завдання / 
Сфери реалізації 
проектів 

 Поліпшення екологічного стану річок і водойм міста 
 Впровадження сучасних технологій очищення стічних вод 
 Збільшення площі зелених насаджень міста 

Очікувані результати  Покращення якості питної води 
 Запроваджено сучасну систему знезараження рідких побутових 
відходів 

 Запровадження догляду і збереження зелених 
насаджень, паркових зон і  ландшафтних заказників 

Відповідальний  відділ комунального майна та капітального будівництва УЖКГ  
міської ради 

Термін виконання 2020 – 2030 рр. 

 
Б 3.2. Створення ефективної системи  поводження з відходами 
В місті нараховується 233 багатоповерхових будинків загальною кількістю 7 тис. 
квартир та 9 тис. приватних домоволодінь. У місті зареєстровано 2195 тис. суб’єктів 
підприємницької діяльності, з яких 14 підприємств і установ залізниці, 188 малих і 
середніх підприємств різного напрямку (30 – виробничого спрямування), 2007 фізичних 
осіб підприємців, 31 об’єкт ресторанного господарства, 4 готелі на 130 місць. Така 
розвинута інфраструктура міста формує значну кількість побутових і виробничих 
відходів. Внаслідок цього значно погіршується екологічна ситуація, полігон 
переповнюється відходами, в тому числі небезпечними. 
Система поводження з твердими побутовими відходами у м. Жмеринці фактично 
зводиться до вивезення ТПВ на сміттєзвалище. Жоден із ближніх населених пунктів, які 
планується приєднати до Жмеринської територіальної громади (с. Леляки, с. Мала 
Жмеринка, с. Подільське, с. Тартак, с. Жуківці, с. Петрівка, с. Сідава, с. Щучинці, с. 
Ярошенка) не має організованої системи вивезення ТПВ. Тому часто люди з цих сіл 
або користуються контейнерами околиць м. Жмеринка, або створюють численні 
стихійні сміттєзвалища, в тому числі на околицях міста. 
Міське сміттєзвалище (див. табл. 3) не відповідає санітарним та екологічним вимогам з 
багатьох причин, серед яких: порушення правил експлуатації, безконтрольне 
потрапляння на полігон небезпечних промислових відходів, велика кількість фільтрату.   
Більшу частину відходів складають матеріали, які можна використовувати повторно або 
переробляти, якщо вилучити відповідні фракції на стадії первинного збору. Враховуючи 
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це, одним із ефективних способів вирішення проблем є впровадження роздільного 
збору сміття. 
Зараз існує механізм прийому від населення пластикових, скляних банок, але цей 
механізм є малоефективним і не вирішує проблему в цілому, не забезпечує 
комплексного підходу до справи. 
 

 
Б 3.3. Підвищення  рівня екологічної свідомості, екологічної культури мешканців 
міста 

З метою екологічного виховання мешканців міста у дошкільних закладах, школах, 
бюджетних установах пройдуть практичні заняття на тему «Сортуй сміття правильно», 
та засідання круглих столів на тему: «Сортує сміття кожна родина – до сталого 
розвитку йде Україна». З метою вивчення кращих практик будуть організовані поїздки 
на підприємства, де організовано сортування та переробка сміття, проводяться заходи 
зі збереження довкілля.  
З метою екологічної збалансованості будуть проведені акції з прибирання скверів, 
парків, прибудинкових територій. Проводитиметься озеленення міста з залученням 
школярів, депутатського корпусу, працівників організацій, установ, населення міста. 
Передбачається організація збору та реалізація вторинної продукції у навчальних 
загальноосвітніх закладах міста (пластику, скла, паперу). Отримані кошти будуть 
використовуватись закладами на заходи з енергозбереження та підвищення 
енергоефективності, стимулювання учасників екологічних заходів. 

 
Оперативні завдання / 
Сфери реалізації 
проектів 

 Формування у мешканців міста навичок щодо збереження 
довкілля 

 Створення системи залучення жителів міста до розв’язання 
екологічних проблем 

 Підтримка діяльності міського екологічного клубу 
 Проведення агітаційно-роз’яснювальної роботи серед 
населення міста щодо роздільного збирання ресурсоцінних 
компонентів побутових відходів 

 Проведення масово-роз’яснювальної роботи серед жителів 
міста, особливо дітей молодшого віку, учнів і молоді щодо 

Оперативні завдання / 
Сфери реалізації 
проектів 

 Створення системи роздільного збирання та переробки сміття 
 Рекультивація міського сміттєзвалища та будівництво 
сміттєсортувальної лінії побутових відходів 

 Створення потужностей з переробки та утилізації ТПВ і 
рослинних відходів  

 Підтримка бізнесу в сфері поводження з ТПВ  
 Запобігання утворення стихійних сміттєзвалищ 

Очікувані результати  Система роздільного збору ТПВ функціонує по всьому місту. 
Встановлені «розумні» системи збору ТПВ.  

 Влаштовані підземні системи збору ТПВ 
 Проведення сортування побутових відходів на контейнерних 
майданчиках та сміттєзвалищі 

 Збільшення терміну функціонування міського сміттєзвалища 
 Реалізація проектів з підтримки бізнесу що займається 
екологічними проектами 

Відповідальний  відділ комунального майна та капітального будівництва УЖКГ  
міської ради 

Термін виконання 2020 – 2030 рр. 
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енергозбереження та запобігання зміни клімату 
 Розроблення для навчальних закладів міста програм 
екологічної освіти  та освіти для збалансованого  (сталого) 
розвитку 
 

Очікувані результати  Проведення загальноміських толок з прибирання міста, 
озеленення скверів 

 Продовження діяльності міського екологічного клубу 
 Проведення семінарів, тренінгів  з ознайомленням з кращими 
практиками екологічної роботи 

 Щорічне проведення Тижнів сталої енергії 
 

Відповідальний  відділ комунального майна та капітального будівництва УЖКГ  
міської ради 

 управління економіки 
 управління освіти 

Термін виконання 2020 – 2030 рр. 
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5. Узгодження основних положень Стратегічного 
плану з іншими стратегічними документами 
території 

Опрацювання Стратегії розвитку міста Жмеринка до 2027 року базувалося на 
попередніх стратегіях та дослідженнях, що дало можливість зробити оцінку базового 
стану розвитку території та розробляти документ в узгодженні з іншими стратегічними 
документами регіону. 
Документи, що використовувались: 

 «Стратегія збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період 
до 2020 року». Рішення Вінницької обласної ради від 24.06.2015. № 893. 

 «Стратегічний план розвитку міста Жмеринка на період до 2020 року». Рішення 
Жмеринської міської ради від 26.04.2013.  

 «Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік». Рішення 
Жмеринської міської ради Вінницької області від 14.12.2017 року №461. 

 «Програма розвитку малого та середнього підприємництва в місті Жмеринка на 
2017-2018 роки». Рішення Жмеринської міської ради Вінницької області від 
12.12.2018 року №673. 

 «Програма економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік». Рішення 
Жмеринської міської ради Вінницької області від 12.12.2018 року №673. 
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6. Моніторинг і впровадження Стратегічного 
плану 

Реалізація завдань Стратегії передбачає виконання одночасно багатьох завдань 
різними управліннями та відділами Жмеринської ради за участі представників 
громадських організацій та бізнесу, що ставить перед керівництвом громад питання 
раціонального управління цим доволі складним процесом. 
Система управління Стратегією має два рівні: політичний та технічний. 
Політичний рівень забезпечує особисто міський голова, виконавчий комітет, міська 
рада. На цьому рівні заслуховуються та затверджуються звіти Комітету з управління 
впровадженням Стратегії, пропозиції щодо внесення змін та оновлення. Міська рада 
приймає рішення щодо внесення змін до Стратегії на підставі пропозицій міського 
голови. 
Технічний рівень управління і моніторингу виконує Комітет з управління 
впровадженням Стратегії, який: 

 забезпечує виконання завдань Стратегії згідно з затвердженим планом, 

 здійснює моніторинг соціально-економічного стану громади за визначеними 
показниками, 

 аналізує співвідношення основних соціально-економічних показників міста та 
зовнішнього середовища (області, країни, світу тощо), 

 вивчає основні політичні, економічні, фінансові, соціальні, наукові, технологічні 
тенденції, визначає їх впливи на громаду, 

 формує пропозиції стратегічних сценаріїв в нових політичних, соціально-
економічних умовах зовнішнього середовища, 

 аналізує соціально-економічні тенденції найближчих конкурентів у порівнянні з 
показниками громади, аналізує загрози, які надходять від конкурентів, 

 формує пропозиції змін до цілей і завдань, які необхідно вносити до Стратегії як 
відповідь на виявлені нові загрози й можливості. 

Управління процесом реалізації Стратегії розвитку Жмеринської міської ради 
проводиться за принципами єдності управління, персональної відповідальності, 
прозорості та поточної координації дій. Адміністрування процесу реалізації 
стратегічного плану здійснюється міською радою, виконавчим комітетом та 
відповідними структурними підрозділами міської ради. 
Для координації дій розпорядженням міського голови створюється постійно діючий 
Комітет з управління впровадженням Стратегії (далі – КУВ). До складу КУВ входять 
відповідальні за виконання завдань Стратегії. Очолює КУВ міський голова. Повний 
склад КУВ та персональна відповідальність за реалізацію завдань Стратегії 
визначається розпорядженням міського голови. КУВ збирається не рідше одного разу 
на півріччя та виконує наступні функції: 

 організовує взаємодію підрозділів міської ради, сільських рад субрегіону, органів 
державної влади, підприємств та установ субрегіону в процесі реалізації 
Стратегії, загальнорегіональних програм та проектів. 

 здійснює підготовку щорічних звітів про стан реалізації Стратегії, надає їх 
міському голові та презентує їх на останньому в році засіданні міської ради. 
Повний текст звіту підлягає обов’язковому розміщенню в мережі Інтернет. 
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 здійснює підготовку піврічних звітів про стан реалізації Стратегії та надає їх 
міському голові. 

Пропозиції щодо зміни основного тексту Стратегії формуються Управлінням економіки 
міської ради, обговорюються на чергових та позачергових нарадах КУВ і виносяться на 
розгляд сесії Жмеринської міської ради один раз на рік (за необхідності, двічі на рік). 
Моніторинг впровадження Стратегії 
Головний сенс моніторингу полягає у виконанні двох взаємопов’язаних функцій – 
спостереження (відстеження) та попередження. Відстеження проводиться для 
виявлення відповідності наявного стану речей бажаному результату, а спостереження 
– для попередження небажаних наслідків. 
Моніторинг Стратегії розвитку м. Жмеринки включає три рівні: 
1) Моніторинг зовнішнього середовища розвитку громади. Базується на аналізі 

основних показників, що характеризують ситуацію в державі в цілому та 
Вінницькій області, які є стратегічно важливими для міської громади. Підсумки 
підводяться один раз на рік, як частина зведеного аналітичного моніторингового 
звіту. 

2) Моніторинг процесу реалізації Стратегії відповідно до визначених показників. Звіт 
про виконання цієї частини моніторингу готується щорічно, як частина зведеного 
аналітичного моніторингового звіту. 

3) Моніторинг виконання проектів місцевого розвитку, що складають План реалізації 
Стратегії. Оцінюється стан виконання кожного проекту та ступінь досягнення 
результатів, передбачених технічним завданням на проект. Що півроку (10 
березня і 10 вересня) управління економіки міської ради направляє 
відповідальним за моніторинг виконання Стратегії нагадування про необхідність 
надати піврічний моніторинговий звіт, а до 15 числа зазначених місяців повинні 
одержати моніторингові звіти. 

На підставі результатів моніторингу, один раз на рік відділ економіки та муніципального 
розвитку міської ради виносить на чергове засідання Комітету з управління 
впровадженням Стратегії проміжний аналіз фінансових потреб, зведений по всіх 
стратегічних цілях. Затверджений Комітетом з управління впровадженням Стратегії 
аналіз фінансових потреб надається до депутатських комісій для врахування під час 
розробки проекту бюджету на наступний рік. 
Показники оцінки реалізації Стратегії 
(індикатори досягнення результату) 

Загальні показники 
1. Обсяги фактичних доходів місцевого бюджету на душу населення 
2. Обсяги фактичних видатків місцевого бюджету на душу населення 
3. Середня місячна заробітна плата 
4. Обсяг інвестицій в основний капітал на душу населення 
5. Загальний обсяг експорту на душу населення 
6. Відсоток населення, зайнятого у всіх сферах економіки 
Стратегічний напрям А 
1. Обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку міста на душу населення 

2. Обсяг реалізованої промислової продукції на душу населення 
3. Частка промислової продукції, виробленої малими підприємствами в загальному обсязі  
4. Кількість новостворених робочих місць на підприємствах міста на рік 
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5. Кількість осіб, які відвідують Жмеринку, на рік? 
6. Кількість подій (фестивалів, конференцій, святкувань і т.п.) на рік 
7. Кількість відреставрованих архітектурних та історичних пам’яток 
Стратегічний напрям Б 
1. % реконструйованих/капітально відремонтованих доріг та тротуарів до загальної кількості 
2. Час очікування на отримання послуги в ЦНАПІ (порівняно з попереднім роком) 
3. Кількість аварій водогону/каналізації на рік (порівняно з попереднім роком) 
4. % термомодернізованих комунальних закладів 
5. % відходів, які використовуються як вторсировина 
6. Рейтинг міста за результатами ЗНО 
7. Кількість мешканців, які користуються громадськими просторами міста 

 
 
Секретар міської ради        Ю.Світлак 
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