
ХОТИНСЬКА
МІСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

Програма м�сцевого
економ�чного розвиткугр
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ХОТИНСЬКА ГРОМАДА:ХОТИНСЬКА ГРОМАДА:

населених пункт�в
км2 загальна площа
мешканц�в

11

185,15

18 456

Хотинська м�ська територ�альна громада
розташована в зах�дн�й частин� Черн�вецької област�
та межує з Терноп�льською та Хмельницькою
областями України.

Утворена Хотинська м�ська громада у грудн� 2015.

п�вдень - Ванчковецька та Мамалиг�вська ТГ;

п�вн�ч - Жванецька ТГ;

зах�д - з Рукшинською та Недобоївською ТГ;

сх�д - Л�венецька ТГ.

МЕЖУЄ: 

В�дпов�дно до розпорядження КМУ
06.05.2020, №595-р:

          м.Черн�вц� – 68  км

           ВІДСТАНЬ:

   

    смт Кельменц� - 40км

автомаг�страль Е85 “Порубне-Васькович�”;

найближчий аеропорт – КП “М�жнародний 

 аеропорт “Черн�вц�” �м. Л. Каденюка - 69 км;

найближче зал�зничне сполучення –

м.Кам’янець-Под�льський - 28 км.

ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА



ТОВ «Ласунка +»

НАЙБІЛЬШІ РОБОТОДАВЦІ

ТОВ "Трив�ум
Пекеджинг
Україна"

Хотинський
л�сгосп

ФГ «Тарас»

ПП "ПАН ІНДИК"

68

242

22

18

30



6

0

,

6

1,3

13,6

70,2

9,3

1

1

,

3

3,6

ОСВІТНЯ
СУБВЕНЦІЯ

ДОТАЦІЇ 
З МБ

ПОДАТКОВІ
НАДХОДЖЕННЯ

ІНШІ
НАДХОДЖЕННЯ

БАЗОВА
ДОТАЦІЯ

СУБВЕНЦІЇ 
З МБ

НЕПОДАТКОВІ
НАДХОДЖЕННЯ

НАШІ ДОХОДИ: 2021



ЯБЛУНЕВАЯБЛУНЕВА
АГЛОМЕРАЦІЯАГЛОМЕРАЦІЯ

Проект співпраці Недобоївської, Хотинської,
Рукшинської та Клішковецької громад
Чернівецької області «Партнерство
територіальних громад «Яблуневої агломерації»
як ефективний інструмент місцевого розвитку»
став одним з трьох переможців всеукраїнського
конкурсу зі співпраці міських та сільських
громад.

Конкурс «Партнерство міських та сільських
громад як інструмент місцевого економічного
розвитку» проводив Інститут громадянського
суспільства за підтримки Програми «U-LEAD з
Європою».

НАШЕ ПОРТФОЛІО

https://www.csi.org.ua/


НАШЕ ПОРТФОЛІО

25 ЛОКАЦІЙ: ІСТОРІЯ ХОТИНА В АРХІТЕКТУРІ25 ЛОКАЦІЙ: ІСТОРІЯ ХОТИНА В АРХІТЕКТУРІ
турмаршрути;
буклети;
сайт: khotyn.info



СТРАТЕГІЧНАСТРАТЕГІЧНА
ЦІЛЬ 1:

ЦІЛЬ 1:

Створення сприятливих
умов для �нвестування на
територ�ї громади.

Інноваційна, багатогалузева
і конкурентна місцева

економіка.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Розвиток � просування
м�сцевого п�дприємництва
та п�дтримка профес�йної
активност� мешканц�в.

Використання потенц�алу
с�льських територ�й для
п�дсилення м�сцевої
економ�ки.

Просування � сп�впраця з
метою цифрової
трансформац�ї,
�нновац�йност� � креативност�



ПРОГРАМА МІСЦЕВОГОПРОГРАМА МІСЦЕВОГО
ЕКОНОМІЧНОГОЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ ГРОМАДИРОЗВИТКУ ГРОМАДИ

ПОКРАЩЕННЯ
ІНФРАСТРУКТУРИ
ДЛЯ МАЛОГО
БІЗНЕСУ

СТВОРЕННЯ
БІЗНЕС-

КОВОРКІНГУ

РОЗРОБКА ТА
КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ
ВЕЛОМАРШРУТІВ

підтримати діючий в громаді бізнес;

стимулювати до підприємницької

діяльності та появи нового бізнесу,

підтримати їх розвиток;

розвивати людський капітал та

трудові ресурси, в тому числі серед

місцевої молоді



ПОКРАЩЕННЯПОКРАЩЕННЯ
ІНФРАСТРУКТУРИ ДЛЯІНФРАСТРУКТУРИ ДЛЯ
МАЛОГО БІЗНЕСУМАЛОГО БІЗНЕСУ
Мета:

П�дтримка та актив�зац�я малого б�знесу
в громад�
Заходи:

створення простору для проведення
роздр�бної торг�вл�;
закуп�вля моб�льних торгових яток;
впровадження под�євого туризму в
громад� з метою зб�льшення обсяг�в
торг�вл�



БЕНЕФІЦІАРИ

місцева влада;

ПОКРАЩЕННЯ ІНФРАСТРУКТУРИПОКРАЩЕННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ
ДЛЯ МАЛОГО БІЗНЕСУДЛЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ

місцева бізнес;

мешканці;

відвідувачі
громади/туристи;

ФІНАНСУВАННЯ DOBRE

торгові ятки;

інше
обладнання

ТЕРМІНИ РЕАЛІЗАЦІЇ

липень-грудень
2021 - 

ФІНАНСУВАННЯ ОМС

плануваання території;

покращення наявної
інфраструктури;

облаштування
територій для
проведення
ярмарків/фестивалів



ОЧІКУВАНІ
РЕЗУЛЬТАТИ

R
ES

U
LTS

 #1
Понад 30 п�дприємц�в та фермер�в
отримають торгов� майданчики п�д
час проведення фестивал�в/ярмарок
тощо.

Буде створено комфортн� умови для
в�дпочинку мешканц�в громади та
гостей.

Буде актив�зовано под�євий туризм:

- гастрофестивал�;
-музичн� фести.

Створено умови для розширення
зб�льшення попиту на крафтову
продукц�ю та споживчого ринку



РОЗРОБКА ТАРОЗРОБКА ТА
 

 

КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ ВЕЛОМАРШРУТІВКОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ ВЕЛОМАРШРУТІВ
Мета:

Розвиток туризму в Хотинськ�й громад� 
 та його промоц�я

Заходи:

розробка 3-4 актуальних ц�кавих
турмаршрут�в;
створення ц�кавих локац�й для фото-
check з промоц�єю;

закуп�вля велосипед�в;
розробка та виготовлення
промопродукц�ї



СТВОРЕННЯ БІЗНЕС-КОВОРКІНГУСТВОРЕННЯ БІЗНЕС-КОВОРКІНГУ
"БУДИНОК МАЙСТРІВ"

"БУДИНОК МАЙСТРІВ"

Мета:

П�дтримка �снуючого б�знесу та розвиток
п�дприємництва в громад�

Заходи:

п�дготовка необх�дного прим�щення та
його облаштування (верстати, швейн�
машинки та �н.);

проведення майстер-клас�в з
виготовлення сувен�рної продукц�ї для
м�сцевих п�дприємц�в;

надання обладнання в оренду ФОП




