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ВСТУП 

 

План соціально-економічного розвитку Теребовлянської об’єднаної територіальної 

громади на 2018 рік (далі – План) розроблено спеціалістами Теребовлянської об’єднаної 

територіальної громади, робочою групою з підготовки стратегії розвитку громади, 

керівниками підприємств, установ та організацій, громадськістю сіл, що об’єдналися.  

Законодавчою основою для розроблення Плану є Закон України «Про державне 

прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України від 

23.03.2000р. № 1602- ІІІ, Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003р. № 621 

«Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального 

розвитку та складання проекту державного бюджету» із змінами, внесеними постановами 

Кабінету Міністрів України від 23.09.2015р. №741, ЗУ «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад» від 05.02.2015р. № 157-VIII та рекомендації Міністерства України 

щодо типової структури плану та показників соціально-економічного розвитку об’єднаної 

територіальної громади. 

 План соціально-економічного розвитку Теребовлянської об’єднаної територіальної 

громади розроблений відповідно до: 

 Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року затвердженої 

постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014року № 385; 

 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015року№ 213-р «Про 

затвердження плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів 

України та стратегії сталого розвитку «Україна-2020» у 2015році; 

 Закону України «Про засади державної регіональної політики» від 5 лютого 

2015року № 156 –VIII; 

 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 5 лютого 

2015 року № 157-VIII; 

 Стратегії  розвитку  Тернопільської області на період до 2020 року, затвердженої 

рішенням сесії Обласної ради від 04.01.16р. №25; 

 Стратегії розвитку Теребовлянської громади на період до 2025 року; 

 Наказу Міністерства регіонального розвитку ,будівництва та житлово-комунального 

господарства України від 30 березня 2016 року №75 “Про затвердження Методичних 

рекомендацій щодо формування і реалізації прогнозних та програмних документів 

соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади” 
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План підготовлений на основі аналізу розвитку населених пунктів, що входять до 

складу об’єднаної територіальної громади за попередній період та визначає цілі, пріоритети 

соціально-економічного розвитку та прогнозні показники на 2018 рік, а також заходи, 

спрямовані на забезпечення необхідних умов для планомірного і послідовного наближення 

рівня життя мешканців громади до європейських стандартів за рахунок збалансованого 

використання внутрішнього і зовнішнього потенціалу та збереження унікальних духовних і 

культурних традицій. 

 

Обґрунтування необхідності підготовки Плану. 

 

План соціально-економічного розвитку Теребовлянської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2018 рік є комплексною системою завдань та способів їх 

виконання, що визначає цілі та стратегію розв’язання соціальних і економічних проблем 

розвитку територіальної громади, задає комплекс конкретних, узгоджених заходів 

економічно-соціального, культурного і духовного розвитку громади, прогнозує динаміку 

основних показників. Виконання зазначених пріоритетних завдань дасть можливість 

забезпечити стабільні темпи економічного зростання, сприятиме наповненню бюджету ОТГ 

та дозволить спрямувати фінансові ресурси у соціальну сферу для створення повноцінного 

життєвого середовища з дотриманням державних соціальних стандартів та гарантій.  

Головною метою Плану є створення умов для економічного зростання та удосконалення 

механізмів управління розвитком громади на засадах ефективності, відкритості та 

прозорості, посилення інвестиційної та інноваційної активності, забезпечення належного 

функціонування транспортної та комунальної інфраструктури, дотримання високих 

екологічних стандартів, та внаслідок цього підвищення конкурентоспроможності громади,  

доступності широкого спектру соціальних послуг та зростання добробуту населення. 

План ґрунтується на аналізі розвитку міської та сільської економіки, поточної 

економічної ситуації, актуальних проблем соціально - економічного розвитку, пріоритетів, 

а також припущеннях, що враховують вплив зовнішніх та внутрішніх чинників і ризиків, та 

визначає оперативні цілі і заходи економічної та соціальної політики міської влади, критерії 

ефективності її реалізації на основі прогнозних показників економічного і соціального 

розвитку на 2018 рік.   

Відповідно до оцінки тенденцій економічного і соціального розвитку ОТГ  та наявних 

проблем, у Плані визначено цілі та завдання соціальної та економічної політики на 2018 рік  

та  передбачено комплекс взаємопов’язаних заходів із зазначенням джерел їх фінансування. 
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Основною метою Плану є загальне підвищення суспільного добробуту населення. 

План є основою для формування та раціонального використання фінансових ресурсів 

відповідно до визначених цілей і завдань соціально-економічного розвитку 

Теребовлянської ОТГ на 2018 рік. 

За кожним напрямом сформульовані проблемні питання, ризики та критерії 

ефективності. Прогнозні, кількісні та якісні критерії ефективності будуть досягнуті лише 

при виконанні намічених завдань та заходів. 

Реалізацію заходів Плану буде забезпечено за наявності фінансування з державного, 

обласного та міського бюджетів, коштів підприємств, міжнародних фінансових організацій 

та інвесторів, спонсорської допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством 

України. 

У процесі виконання План може уточнюватися. Зміни і доповнення до Плану 

затверджуватимуться рішеннями сесій міської ради. 
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1.АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА 

1.1 Географічна характеристика Теребовлянської об’єднаної територіальної громади 

          Теребовлянська міська об’єднана територіальна громада – найбільша за площею та 

кількістю населення об’єднана громада у Тернопільській області. Теребовля – 

адміністративний центр ОТГ являється одночасно адміністративним центром 

Теребовлянського району. До Теребовлянської ОТГ входить 26 населених пунктів втому 

числі місто Теребовля. Станом на 01.10. 2017 року Теребовлянська ОТГ межує із трьома 

об’єднаними громадами: Великогаївською ОТГ ,  Іванівською ОТГ та Микулинецькою 

ОТГ. Протяжність доріг між найвіддаленішими населеними пунктами громади с.Остальці - 

с.Вербівці становить 38 км., та населеними пунктами Теребовлянського та інших районів: 

смт. Дружба, с.Скоморохи, с.Зубів, с.Кобиловолоки, с.Буданів, с.Звиняч, с.Косів, 

с.Пушкарі, с.Матеушівка, с.Хмелівка, с.Дарахів, с.Різдвяни, с.Струсів, с.Великий Говилів. 

             Перелік показників соціально-економічного розвитку об'єднаної територіальної 

громади наведено в додатку № 1 . 

 Теребовлянська громада має зручне географічне розташування та привабливий 

туристично-інвестиційний ландшафт. Через адміністративний центр громади  пролягає 

дорога міжнародного значення – автомобільний шлях М19 «Доманове-Ковель-Чернівці-

Тереблече» 
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1.2 Демографічна характеристика об’єднаної громади 

 

Станом на 31.01.2016 року населення Теребовлянської ОТГ становить 30 698 тис. осіб з 

яких 13 230 – міські жителі, 17 468 – населення сільської місцевості. Серед населених 

пунктів громади, населення яких переважає більше тисячі – Ласківці, Кровинка, Лошнів, 

Плебанівка, Мшанець.За статевою та віковою структурою, то населення Теребовлянської 

ОТГ поділяється наступним чином: 

- 53% - жіноче населення громади; 47% - чоловіче населення; 

- 59%  – працездатне населення громади віком від 18 до 59 років; 

- 19% - діти та молодь віком до 17 років; 

- 22% - люди похилого віку від 60 років+. 

 

1.3 Ринок праці  по ОТГ 

   

 У Теребовлянській громаді ринок праці доволі розбудований та здатний 

запропонувати мешканцям відносно багату палітру пропозицій — як у сільському 

господарстві, так і в промисловості, торгівлі, сфері послуг. Так відсоток зайнятості 

населення Теребовлянської громади у найбільш популярних сферах діяльності 

представлений наступним чином: 

13% - зайнятих в освітній сфері; 

8,3% - у сфері охорони здоров’я;  

-7,5% - працездатного населення зайняте у сільському господарстві; 

- 6,9% - у промисловості ; 

- 3,4  - у державній службі та ін. 

 Також на місцевому ринку праці існує самозайнятість - робота в індивідуальних 

господарствах, дрібна роздрібна торгівля вирощеною сільгосппродукцією - овочі, фрукти, 

молоко. 

 Оцінити фактичний рівень безробіття доволі складно, оскільки дані про рівень 

безробіття не відображають фактичного стану. У місцевостях, де є великі виробничі або 

аграрні підприємства рівень безробіття невисокий, натомість в малих селах суттєвий.  

 Сьогодні у Теребовлянській громаді великий відсоток трудової міграції (близько 

69% - незайнятого населення та 30% тимчасово зайнятого населення виїжджають на роботу 

у сусідні країни близького зарубіжжя серед яких Польща, Росія, Чехія, Словаччина). 

Ринок праці наведений в наступній таблиці: 
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Теребовлянська міська рада веде облік соціально незахищених категорій населення 

Теребовлянської ОТГ та реалізовує державні соціальні програми, в ході яких здійснюються 

заходи щодо поліпшення становища громадян похилого віку, ветеранів війни, учасників 

АТО , інвалідів та інших соціально-незахищених категорій. Зокрема у грудні 2016 року 

міською радою прийнято програму «Ветеран». 

№ Назва галузі 
% до працездатного 

населення 
% до всього населення 

1.  Сільське господарство 7,46 2,14 

2.  Промисловість 7,13 2,025 

3.  Будівництво 0,72 0,204 

4.  Транспорт 1,86 0,53 

5.  Зв'язок 1,13 0,31 

6.  Лісове господарство 0,19 0,06 

7.  Торгівля 2,45 0,7 

8.  Державна служба 3,58 1,02 

9.  Освіта 13,4 3,81 

10.  Харчова промисловість 4,64 1,32 

11.  Охорона здоров'я 8,47 2,41 

12.  В колективному секторі 22,5 6,39 

13.  В приватному секторі 46,42 13,126 

14.  В державному секторі 15,83 4,50 

15.  Приватні підприємці 10,95 3,11 

16.  Фермери 0,315 0,08 

17.  Із всього працюючого 

населення працюють: - в 

даному населеному пункті 

59,8 16,98 

18.  - в районному  центрі 24,96 7,09 

19.  - в обласному центрі 1,42 0,40 

20.  - виїжджають за межі України 20,79 5,90 

21.  з них: а) в Росію 5,8 1,65 

22.  б) до інших країн 15,0 4,26 
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Реалізацією соціальної політики у Теребовлянській ОТГ займається Територіальний 

центр надання соціальних послуг, утворений рішенням Теребовлянської міської ради від  

26 грудня 2015  року. 

 

 

№ Назва закладу Назва відділення 

К-сть осіб, що обслуговуються 

1. Територіальний 

центр соціального 

обслуговування 

Теребовлянської 

міської ради  

Відділення 

соціальної 

допомоги вдома 

1318 чол. 

Стаціонарне 

відділення  

(с.Підгайчики) 

 

30 чол. 

Відділення 

адресної 

допомоги 

 

 940 чол. 

Відділення 

денного 

перебування 

 

 860чол. 

 

1.4 Інфраструктура 

 

Транспорт: 

 

Протяжність автодоріг в межах Теребовлянської міської ОТГ – 133,8 км: 

- в тому числі місцеві – 94,5 км.; 

- дороги обласного значення – 18,5 км. 

Стан доріг станом на 01.01.2017року – 73% потребують капітального ремонту. 

 

 Частота курсування громадського транспорту 

 

№ Назва Основні маршрути Графік руху 

1. Залізнична 

станція 

«Теребовля» 

 

 

 

Тернопіль – Заліщики 

Тернопіль  -Іване – Пусте 

Чернівці – Київ 

Софія – Москва 

Один раз в добу 

2. Автовокзал Теребовля – Тернопіль 

Рівне – Чернівці 

Почаїв – Чернівці 

кожні півгодини 

один раз на добу 

один раз на добу 
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Тернопіль – Чернівці 

Тернопіль – Заліщики 

Тернопіль  - Чортків 

Львів – Кам’янець – Подільськ 

Львів – Чернівці 

Тернопіль – Борщів 

один раз на добу 

три рази на добу 

п’ять раз на добу 

один раз на добу 

один раз на добу 

4 рази на добу 

 

  

 

Житлове господарство: 

 

Житловий фонд Теребовлянської міської ОТГ: 

90 багатоквартирних будинків: 

•  загальна площа –71,226 кв.м.,  

•  житлова площа – 51,339 кв.м.,  

•  приватна –1,446 кв.м. 

Балансова вартість будинків – 25 214 134,00 грн. 

 

Центральне водопостачання та водовідведення: 

 

• водопроводами по м.Теребовля – 42 км; 

• водовідвідна система (центральна частина міста ) – 7 км; 

• електрифікація  (усієї громади) – 100% 

• телефонізація (1 провайдер) – 2780 абонентів 

• Інтернет (3 провайдери) – 2860 абонентів 

По селам громади централізоване водовідведення відсутнє. 

 

Вивіз твердих побутових відходів 

 Підприємство, яке займається збором, сортуванням, вивезенням та утилізацією 

твердих побутових відходів (ТПВ) в ОТГ  - ТОВ «ЕКО БалансТер»  (48177 вул. 

Промислова, 1, с. Плебанівка, Теребовлянський район, Тернопільська область) , ПП 

“КАТРУБ” смт.Микулиеці . 

На території громади функціонує паспортизоване сміттєзвалище, розташоване у 

с.Плебанівка. 
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 З 2015 року в Плебанівці на повну потужність запрацювала сміттєсортувальна лінія, 

завдяки якій 65% усіх ТВП, зібраних підприємством ТОВ «ЕКО Баланс-Тер» , ПП 

“КАТРУБ”  потрапляють на вторинну переробку 

 

 

Тарифна політика: 

 

Тарифи на житлово–комунальні послуги затверджує Теребовлянська міська рада. 

Першочергові цілі для реалізації: 

- забезпечити стале функціонування житлово-комунального господарства; 

- удосконалити систему житлово-комунального господарства; 

- створити сприятливі умови для беззбиткової діяльності підприємств; 

- зменшити технологічні витрати та втрати ресурсів, впровадити прогресивні 

технології шляхом реалізації пілотних інвестиційно-інноваційних проектів; 

- забезпечення населення житлово-комунальними послугами відповідно до 

державних соціальних стандартів. 

Основні завдання: 

- зменшення матеріальних витрат та впровадження енергозберігаючих технологій; 

- зниження собівартості послуг; 

- впровадження заходів щодо поліпшення забезпечення споживачів ОТГ житлово-

комунальними послугами, підвищення їх якості. 

Ресурсне забезпечення здійснюватиметься за напрямками: 

- кошти державного, обласного та місцевого бюджету. 

 

1.5 Освіта та медицина 

 

Освіта. В Теребовлянській ОТГ станом на 01.01.2017 р. діють 3 міських та 12 сільських 

дошкільних закладів, в яких 89 вчителів виховують 667 дітей.  

Громада налічує 24 загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів (міських і сільських), в яких 

навчаються 2509 учнів та працюють 494 вчителів. 

 

№ Школи К-сть шкіл К-сть учнів К-сть вчителів 

 Загальноосвітні школи І -ІІІ 

ст. (міські та сільські) 

24 2509 494 
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2. Школи початкові ( 1-4 класи) 6 93 24 

3. Школи середні ( 1-9 класи) 12 760 240 

4. Школи середні ( 1-11 класи) 6 1656 230 

 

Технічний стан освітньої галузі: 

Технічний стан будівель –  75% потребують капітального ремонту. 

Забезпечення санвузлами – 90%. 

Наявність спортзалів: - ДНЗ – 20%; 

Початкові школи – 20%; 

- Школи І-ІІ ст.. – 25%; 

- Школи І-ІІІ ст. – 60%. 

Наявність стадіонів:  ДНЗ – 0% 

                                     Школи – 8%. 

Наявність дитячих та спортивних майданчиків при ДНЗ – 30%. 

 

Медицина.  

 

- Центральна комунальна районна лікарня – 1; 

- Фельдшерсько-акушерські пункти – 15; 

- Амбулаторії, поліклініки  - 6; 

- Станція швидкої допомоги – 1. 

Назва Адреса Форма 

власності 

Кількість 

технічного 

персоналу 

Кількість 

медпрацівників 

Кількість 

ліжко 

місць 

Теребовлянська 

ЦКРЛ 

м.Теребовля, 

вул. Січових 

Стрільців,25 

Комунальна 62 326 240 

 

1.6. Туристично-рекреаційна та культурна галузь 

 

А) Існуючі заклади культури: 

Центри культури та дозвілля ( КіД) 5 ; 

Централізована система публічних шкільних бібліотек : 

1- Міська публічно - шкільна бібліотека  
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14 - Сільських публічно - шкільних бібліотек - філій 

Теребовлянський музей майстерня ; 

Теребовлянська дитяча мистецька школа. 

 

Б) Форми проведення вільного часу 

Більша частина відпочиваючих проводять свій вільний час у парках та скверах і на 

дитячих майданчиках міста Теребовля. На території ОТГ знаходяться 2 парки та 3 сквери 

загальною площею 33814 м.кв. і 22 дитячих ігрових майданчиків . 

Міські парки та сквери:  

№ 

п/

п 

Назва Адреса 
Підпорядк

ування 

Площа 

(м2) 

Активність 

проведення 

заходів 

(+,О, – ) 

Орієнтовн

а 

кількість 

відвідува

чів 

 Парки 

1.  
Молодіжний 

м. Теребовля 

вул. Паркова 

КП 

Теребовля 

3050 

кв.м 
+ 2300 

2.  

Замкова гора м. Теребовля 

Теребовля

нське 

відділення 

Національ

ного 

заповідник

а «Замки 

Тернопілля 

28000 

кв.м 
+ 1350 

 Усього:   2      

 Сквери 

1. 
Т. Шевченка 

м. Теребовля  

Пл. Шевченка 

КП 

Теребовля 

1280 

кв.м 
+ - 

2. 

Князя Василька 

м. Теребовля  

вул. Кн. 

Василька 

КП 

Теребовля 

1157   

кв. м 
+ - 

3. Степана Бандери м. Теребовля  КП 327 кв.м + - 
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вул. Шевченка, 3 Теребовля 

 Усього:    3      

 Разом:      5      

 

 

В) Існуючі туристичні переваги Теребовлянської ОТГ: 

- Комунальне підприємство «Туристично-інформаційний центр Теребовлянської міської 

ради » ; 

- Дорога міжнародного значення: Брест (Білорусь) – Ковель – Теребовля – Чернівці – 

Бухарест (Румунія); 

- Вигідне географічне положення – Подільська височина; 

- Привабливий природній ландшафт; 

- 22 об’єкти природно-заповідного фонду місцевого значення: 15 ботанічних, 4 

гідрологічних, 1 орнітологічний, 1 зоологічний, 1 комплексний; 

 

 Якість життя 

А) Стан довкілля:  

Сфера довкілля Стан довкілля 

ПОВІТРЯ Радіоекологічний стан довкілля є безпечним. Природний 

радіаційний фон знаходиться в межах 8-14 мкР/год. Відсутні 

радіаційно-небезпечні об’єкти. 

 

ВОДА Основа водного фонду громади – річкова мережа. Загалом води 

річок – чисті, перевищень ГДК (гранично допустимих величин) 

гідрохімічних показників практично не виявлено (дані за січень 

2017 року). Єдине перевищення – по показниках магнію 21,96 

мг/дм3 при ГДК 20,0 для господарсько-побутових водних об’єктів 

 

ЗЕМЛЯ Перевищень ГДК по основних забруднювачах (Cd, Pb, пестициди) 

- не зафіксовано 

 

 

 

Ризики Для довкілля: 



 

 

 

17 

Скидання недостатньо очищених зворотних вод – Очисні споруди працюють в 

режимі аварійного скиду. Міська рада розробила проект з реконструкції та технічного 

переоснащення даних споруд, який проходить зараз експертну оцінку.  

 

 

1.7. Економіка та фінансовий стан Теребовлянської об’єднаної територіальної 

громади 

 

На території Теребовлянської ОТГ зареєстровано 29 фермерських господарств, які 

вирощують зернові та технічні культури. Дані господарства обробляють 18170 га землі, а 

також працевлаштовують 392 чол. 

№ Назва фермерського 

господарства 

Площа 

господарства 

(га). 

Характер 

вирощування 

Середня 

чисельність 

працюючих , 

чол 

1. ТОВ «Агропрогрес 

Теребовля» с.Лошнів 

1682 Зернові і технічні 

культури 

28 

2. ФГ «Калина Лошнівська» 

с.Лошнів 

165 Зернові культури 6 

3. ТзОВ «Агро-Фран» 

с.Підгайчики 

311 Зернові культури 6 

4. ТОВ АП «Колос- 2» 

м.Теребовля 

2578 Зернові культури 69 

5. ТзОВ «Ласковецький 

Бровар» с.Ласківці 

2150 Зернові і технічні 

культури 

48 

6. ПП АП Агро Культура 

С.Острівець 

200 Зернові і технічні 

культури 

3 

7. ПП АП «Агро Дружба» 

с.Могильниця 

1947 Зернові і технічні 

культури 

23 

8. ПАП «Поділля Агро» 

с.Долина 

1437 Зернові і технічні 

культури 

8 

9. ПАП «Яр» с.Острівець 360 Зернові і технічні 

культури 

4 
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11. ОПП «Острівецьке» с. 

Острівець 

308 Зернові і технічні 

культури 

11 

12. ПАП «Крок» с.Ласківці 2677 Зернові і технічні 

культури 

38 

13. СФГ «Ласківчанка» 

с.Ласківці 

215 Зернові і технічні 

культури 

6 

14. ПП «Зоря Агро» 

с.Плебанівка 

269 Зернові і технічні 

культури 

6 

15 ПАП «Земледар» 

с.Острівець 

190,9 Зернові і технічні 

культури 

5 

16. ПП «Долина Рома» 

с.Долина 

190 Зернові і технічні 

культури 

4 

17. ПАП «Богдан» с.Вербівці 746 Зернові і технічні 

культури 

24 

18. СФГ «Вікторія» 

с.Плебанівка 

60 Зернові і технічні 

культури 

5 

19. СФГ «Оксана» с.Залавє 31 Зернові і технічні 

культури 

1 

20. СФГ «Олена» с.Залавє 5 Зернові і технічні 

культури 

1 

21. СФГ «Злагода» с.Романівка 15 Зернові і технічні 

культури 

1 

22. СФГ «Явір» с.Довге 10 Зернові і технічні 

культури 

1 

23. СФГ «Нива» с.Деренівка 65 Зернові і технічні 

культури 

5 

24. СФГ «Світанок» с.Деренівка 13,3 Зернові і технічні 

культури 

1 

25. СФГ «Колос» с.Деренівка 45 Зернові і технічні 

культури 

3 

26. СФГ «Лісне» с.Зеленче 5 Зернові і технічні 

культури 

1 

27. СФГ «Семенівське» 10 Зернові і технічні 1 
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с.Семенів культури 

28. ПРАТ «Мшанецьке» 

с.Мшанець 

2176 ВРХ 

Зернові та 

технічні кульутри 

82 

29. СФГ «Геос» м.Теребовля  Зернові і технічні 

культури 

1 

 

 

Б) Місцеві приватні та публічні підприємства 

 

 

№ Назва 

підприємства 

Юридична адреса 

 

Сфера бізнесу К-сть 

працюючих 

1. Філія ТОВ «Рекс 

Шуз Мейкер » 

м.Теребовля 

вул.Січових Стрільців,28  

48100 

Жіноче взуття 177 

2. ВАТ 

«Теребовлянське 

заводоуправління 

будматеріалів 

«Будівельник» 

м.Теребовля 

вул. Підзамче, 113 

48100 

Добування та 

обробка 

каменю 

47 

3. ТзОВ «Уніпак-

Україна» 

м.Теребовля 

вул. Шевченка, 171 

48100 

Ремонт 

обладнання 

м'ясної 

промисловості 

та виготовлення 

термоусадкових 

пакетів 

10 

4. Філія 

«Деренівський 

асфальтобетонний 

завод» 

с. Деренівка,  

48160 

Виробництво 

асфальту 

15 

5. ПМП «Юстас» с. Деренівка Виробництво 12 
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48160 бітумної 

емульсії 

6. МП «Каменяр» м. Теребовля,  

вул. Застіноцька, 12/26,  

48100 

Добування та 

обробка 

каменю 

16 

7. ТзОВ «Феро-пласт» м. Теребовля,   

вул. Шевченка, 171 

48100 

Будівельні 

матеріали 

57 

8. ТзОВ «Орбітал» м.Теребовля,  

вул.Князя Василька, 192а 

48100 

Ялинкові 

іграшки 

20 

9. ТзОВ «РМФ» м. Теребовля, 

вул. Січових Стрільців, 57      

48100 

 

Кукурудзяні 

палички 

39 

10. ПП "Тер-Агро" м. Теребовля,  

вул. Січових Стрільців, 110 

48100 

Підприємство 

по забою 

тварин 

6 

11. ТзоВ «Біо-

Альтернатива» 

м.Теребовлявул..Шевченка,171 Виробництво 

паливних 

брикетів 

3 

12. ТзоВ «Елагрі-

Деренівка» 

с.Деренівка 

вул..Промислова,20 

Послуги по 

зберіганню та 

обробці зерна 

21 

13. МПП «Квін» с.Слобідка Обробка 

каменю 

18 

14. ТзоВ НВП «Геліос» м.Теребовля, 

вул..Шевченка,171 

Виробництво 

будівельних 

матеріалів 

3 

15. ТзоВ «Ферозіт» м.Теребовля, 

вул..Шевченка,171 

Виробництво 

будівельних 

матеріалів 

318 

16. ПМП «Лотос» м.Теребовля Оптова торгівля 39 
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рибою 

17.  МПП «Сяйво» м.Теребовля, 

вул..Грушевського 

Роздрібна 

торгівля 

пальним 

16 

 

 Фінансовий стан 

 

      Бюджет Теребовлянської об’єднаної територіальної громади збалансований по 

доходах та видатках. 

Доходи загального фонду бюджету при уточненому плані на рік 148 838,3 тис. грн. 

за 10 місяців надійшли в сумі 128 451,9 тис. грн. Виконання становить 86,3 відсотка до 

річного плану. Доходи спеціального фонду бюджету при уточненому плані  9 989,3 тис. 

грн. за 10 місяців надійшли в сумі 8 983,4 тис. грн. Виконання становить 89,9 відсотка до 

річного плану. 

Видатки загального фонду бюджету при уточненому плані 145 535,4 тис. грн. за 10 

місяців виконано в сумі 117 851,6 тис. грн. Виконання становить 81,0 відсотка до річного 

плану. Видатки спеціального фонду бюджету за 10 місяців при уточненому плані 19 312,3 

тис. грн. виконано в сумі 8 846,7 тис. грн. Виконання становить 45,8 відсотка до річного 

плану. Недовиконання плану видатків по спеціальному фонду спричинено тим що значна 

частина коштів, які здійснюються з спеціального фонду міського бюджету за рахунок 

передачі коштів з загального фонду бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду, на 

даний час ще не профінансовано, тому що роботи по багатьох об’єктах ще не завершені. 

До складу доходів загального фонду міського бюджету на 2017 рік, окрім 

надходжень від різних податків і зборів в сумі 58 446,1 тис. грн. входить також базова 

дотація 6 922,5 тис. грн., додаткова дотація на утримання закладів освіти 9154,5 тис. грн., 

субвенція на формування інфраструктури ОТГ 3 295,0 тис. грн., субвенція на здійснення 

заходів щодо  соціально-економічного розвитку окремих територій 500,0 тис. грн., освітня  

42 170,5 тис. грн., медична 23 125,3 тис. грн., субвенція на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами 34,6 тис. грн. та інші субвенції 5 189,8 тис. грн.  

В загальній сумі надходжень загального фонду бюджету громади власні доходи 

складають 39,2 відсотки. За 10 місяців поточного року власні доходи міського бюджету 

склали 52 771,9 тис. грн. 

Основним джерелом власних доходів Теребовлянської ОТГ є податок на доходи 

фізичних осіб і питома вага його в доходах бюджету району складає 56,2 відсотки. За 10 



 

 

 

22 

місяців 2017 року питома вага надходження податку на доходи фізичних осіб на одну душу 

населення Теребовлянської ОТГ склала 976,5 грн. 

Планування розрахункових показників по податку на доходи фізичних осіб 

проводилось на підставі даних Теребовлянського відділення Гусятинської ОДПІ, виходячи 

з фонду оплати праці з урахування темпу росту, а також фактичних надходжень з 

урахуванням податкового боргу. 

До доходів, що закріплюються за місцевими бюджетами належить також єдиний 

податок. Фактично за 10 місяців поточного року надійшло до загального фонду бюджету 

громади від плати єдиного податку – 7 232,7 тис. грн. Питома вага єдиного податку в 

доходах громади склала 13,7 відсотки.  

В загальному фонді надходження акцизного збору на третьому місці після ПДФО і 

єдиного податку, і питома вага складає 10,4 відсотка. Зазначений платіж забезпечує значні 

додаткові надходження до місцевих бюджетів. За 10 місяців поточного року до загального 

фонду бюджету громади надійшло акцизного збору 5 488,00 тис. грн. 

Одним з основних джерел надходжень до бюджету громади також є і плата за 

землю, яка складається із земельного податку з юридичних і фізичних осіб, орендної плати 

з юридичних і фізичних осіб. Питома вага плати за землю складає 13,3 відсотка. 

Питома вага інших податків у надходженні доходів до бюджету громади (без 

урахування трансфертів) за 10 місяців 2017 році склала 6,4 відсотка, в сумі 3 377,4 тис. грн., 

до яких слід віднести: рентна плата за використання корисних копалин місцевого значення, 

рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів, податок на нерухоме майно, 

плата за оренду цілісних майнових комплексів, плата за надання адміністративних послуг, 

транспортний податок, держмито, податок на прибуток підприємств комунальної власності, 

інші надходження. 

До спеціального фонду бюджету Теребовлянської ОТГ включено власні 

надходження бюджетних установ, екологічний податок, надходження коштів від 

відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності, надходження від продажу 

землі та нематеріальних активів, грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням 

законодавства про охорону навколишнього природного середовища, надходження від 

відшкодування втрат с/г і л/г виробництва, цільові фонди, утворені органом місцевого 

самоврядування.  

Одним із основних джерел формування спеціального фонду району є власні 

надходження бюджетних установ, які займають 77,4 відсотки в загальній сумі надходжень 

спеціального фонду і складають за 10 місяців поточного року 1 886,0 тис. грн. а саме плата 
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за послуги згідно з функціональними повноваженнями – 1 088,9 тис. грн., кошти отримані 

від господарської і виробничої діяльності – 10,1 тис. грн., плата за оренду майна 

бюджетних установ – 34,5 тис. грн., надходження бюджетних установ від реалізації майна – 

3,6 тис. грн., інші джерела надходжень бюджетних установ – 748,9 тис. грн. 

Як свідчить аналіз структури спеціального фонду за 10 місяців 2017 року, значну 

питому вагу у доходах спецфонду мають надходження від продажу землі та нематеріальних 

активів, які склали 444,8 тис. гривень або 18,3 відсотка. 

Планування власних надходжень бюджетних установ здійснювалось на підставі 

розрахунків бюджетних установ, в яких враховувались фактичні надходження та очікуване 

виконання власних надходжень за попередній рік.  

         Очікуване надходження коштів до загального фонду міського бюджету на  2018 рік 

заплановано в сумі 65120 тис.грн.. 
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 2.SWOT-АНАЛІЗ 

 

 План соціально-економічного розвитку Теребовлянської об’єднаної територіальної 

громади на 2018 рік базується на врахуванні конкурентних переваг та обмежень, які 

представлені у вигляді SWOT-аналізу. 

 SWOT-аналіз є  найбільш популярним аналітичним методом. Він використовується у 

всіх областях стратегічного планування в якості основного інструменту стратегічного 

аналізу. Даний аналіз є основою для виявлення і формування основних проблем та 

стратегічних питань. 

 Цей аналіз заснований на поділі інформації про дану проблему на чотири групи, так 

звані, категорії факторів розвитку. Це сильні і слабкі сторони, можливості і загрози. SWOT 

– є абревіатурою похідним від перших букв англійських слів: 

o сильні сторони (S – strengths ) – аналіз внутрішніх можливостей, які є притаманні 

громаді та належного від їх використання сприятимуть розвитку ( потрібно тримати 

їх в якості сильних, на основі яких відбуватиметься подальший розвиток); 

o слабкі сторони ( W – weaknesses ) – аналіз внутрішніх чинників, які є слабкою 

ланкою громади, якщо їх не усунули, вони будуть перешкоджати її розвитку ( 

потрібно мінімізувати їх вплив ); 

o можливості ( О – opportunities ) – аналіз зовнішніх факторів, які безпосередньо не 

залежать від поведінки спільноти громади, але які можна розглядати як можливість 

та після вжиття відповідних заходів, можуть використовуватися в якості факторів, 

що сприяють розвитку суспільства; 

o загрози ( Т – threats ) – аналіз зовнішніх умов, які також безпосередньо не залежить 

від поведінки спільноти громади, але які можуть становити загрозу для її розвитку. 

 

Аналіз SWOT  

Сильні сторони Слабкі сторони 

 самостійна місцева спільнота 

(почуття господаря, працьовитість), 

 велика кількість 

сільськогосподарських 

підприємств, приватних 

господарств, 

 хороші природні ресурси (ґрунти, 

 незадовільна якість дорожньої 

інфраструктури, 

 нерозвинута готельна 

інфраструктура, 

 слабкий фінансовий стан громади, 

 низький рівень доходів у громаді.  
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водні засоби), 

 дорога міжнародного значення: 

Брест (Білорусь) - Ковель - 

Теребовля - Чернівці- Бухарест 

(Румунія) 

 відносна близькість до кордону з 

ЄС, 

 можливість сезонних заробітків за 

кордоном, 

 близькість до обласного центру — 

Тернополя, 

 мальовничі краєвиди 

 

Можливості Загрози 

 можливість розвитку історичного 

туризму (замки, церкви), 

тематичного та агротуризму, 

 можливості розвитку виробництва 

еко-продуктів, 

 використання можливостей вільної 

торгівлі з ЄС, 

 виробництво сировини для 

відновлювальної енергетики.  

 недосконалість законодавства у 

сфері функціонування громад, 

 нестабільна ситуація в економіці, як 

перешкода залучення інвесторів, 

 міграція мешканців до великих міст 

(Тернополя, Львова) та за кордон.    

 

3. ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ  

 

3.1. ПІДТРИМКА ГРОМАДСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

Налагодження діалогу в Теребовлянській ОТГ дасть змогу ефективніше управляти 

спільними ресурсами, взаємодіяти різним соціальним, віковим, професійним та іншим 

групам населення, залучати громадськість до вирішення ключових питань діяльності  

громади та виробити найоптимальніші вектори спільного  руху. 

  

3.1.1 Співпраця з громадськими організаціями: 

 

- підтримка діяльності громадських організацій; 



 

 

 

26 

- залучення їх представників до вирішення актуальних питань функціонування та 

розвитку ОТГ; 

- проведення зборів та конференцій з активними членами ГО ; 

- проведення засідань Ради підприємців для проведення консультацій щодо 

економічного розвитку громади та залучення інвесторів . 

 

3.1.2 Розвиток інших громадських об’єднань: 

 

- інформаційно-просвітницька діяльність щодо створення та діяльності на території 

громади ОСББ, вуличних комітетів, районних об’єднань та в подальшому – створення 

громадської ради в ОМС. 

 

 

3.1.3 Впровадження нових інструментів участі громадськості у здійсненні місцевого 

самоврядування: 

 

- проведення періодичних зборів у селах громади, серед міського населення про хід 

реформи доцільності тих чи інших заходів з її реалізації; 

- збір інформації про локальні проблеми та формування єдиного бачення щодо спільних 

векторів руху. 

- використання платформи «Електронні петиції», «Громадський бюджет», тощо… 

 

3.1.4 Молодь самоврядна: 

 

- активна співпраця з Молодіжною міською радою; 

- стимулювання утворення подібних молодіжних рад та формувань для висвітлення потреб 

та реалізації можливостей дітей і молоді віком до 18 років ; 

- створення молодіжного центру – нової платформи для втілення ідей молоді щодо 

реалізації особистості в економічному середовищі.  

 

3.1.5 Підтримка двохсторонньої співпраці з містами – партнерами. 

 

- співпраця через партнерів з місцевими та волонтерськими організаціями. 

 



 

 

 

27 

Очікувані результати: 

- оперативне надходження інформації про локальні проблеми в громаді; 

- широке коло причетних до обговорень – збільшення кількості ідей щодо вирішення 

тих чи інших питань; 

- активізація громадських об’єднань – залучення додаткових людських ресурсів для 

вирішення актуальної проблематики; 

- вироблення спільного бачення – зниження кількості конфліктних ситуацій в 

суспільстві; 

- постійний контроль діяльності органів місцевого самоврядування з боку 

громадськості. 

 

3.2. ПУБЛІЧНІ ПОСЛУГИ ТА ІНФРАСТРУКТУРА 

 

Соціальне благополуччя та якість життя кожної окремої людини визначає рівень 

(індекс) щастя цілого суспільства. Теребовлянська громада має за мету підвищити цей 

рівень, залучаючи своїх жителів до активної співпраці,  розширяючи можливості їх 

самореалізації як соціальних суб’єктів через втілення державних та місцевих цільових 

програм, всеукраїнських та міжнародних проектів . 

 

3.2.1 Якісне адміністративне обслуговування – ЦНАП 

 

- проведення капітального будівництва приміщення під розміщення центру надання 

адміністративних послуг ( ЦНАП)  у Теребовлянській ОТГ; 

- утворення та забезпечення належного функціонування Центру надання 

адміністративних послуг для населення Громади; 

- налагодження ефективної роботи Центру надання адміністративних послуг; 

- модернізація системи соціальних послуг; 

- спрощення та пришвидшення процедур надання муніципальних та інших видів 

пільг. 

 

3.2.2: Життя без обмежень -  створення комфортних умов проживання та 

обслуговування різних соціальних категорій населення у громаді  
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- формування на рівні громади середовища, комфортного для людей з обмеженими 

фізичними можливостями, облаштування безперешкодним доступом для інвалідів 

соціальних об’єктів, місць відпочинку, тощо; 

- залучення як державних, так і громадських інституцій до вирішення питань 

зайнятості людей з обмеженими фізичними можливостями.  

- створення та розвиток інституту третього віку, що функціонуватиме при відділенні 

денного перебування Територіального центру надання соціальних послуг. 

- своєчасне виявлення сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах; 

- психологічний та юридичний супровід для тих, хто не в силі самостійно подолати 

життєві труднощі. 

 

3.2.3 Шанування пам’яті   

 

- облаштування огорожі навколо міського кладовища; 

- облаштування військового поховання часів Другої світової війни біля лісу на 

території військової частини; 

- капітальний ремонт вул. Лошнівської на під’їзді до нового міського кладовища. 

 

3.2.4 Розвиток інфраструктури – як основна складова соціального благополуччя 

 

Розвиток інфраструктури є головними і незмінними пріоритетом розвитку громади . 

Добра інфраструктура це посилена безпека та сильніші зв’язки мешканців та економіки . 

Автомобільний транспорт займає одну з провідних ролей як у внутрішніх, так і в зовнішніх 

зв’язках громади. На території громади розроблені транспортні маршрути як обласного, так 

і районного значення. Сполучення з обласним центром та іншими районними центрами 

здійснюється приватними перевізниками. На території громади розміщена автостанція. В 

громаді налагоджені внутрішньопасажирські перевезення між населеними пунктами 

громади та іншими селами . Також дану функцію виконує комерційне таксі. 

У цілому по громаді мережа доріг загального користування забезпечує транспортне 

сполучення між населеними пунктами. Всі населені пункти забезпечені під’їздами з 

твердим покриттям. Транспортне сполучення забезпечує доступність до районних та 

обласних центрів.  

 Одним з найважливіших питань об’єднаної громади є стан дорожнього покриття, 

який як в межах населених пунктів, так і поза ними, знаходиться в незадовільному стані. 
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Мережа автомобільних доріг потребує капітального ремонту, а подекуди і повної заміни 

дорожнього покриття. Щороку проводиться ямковий ремонт доріг, але ці заходи не можуть 

в повній мірі вирішити проблему. 

           Перелік   проектів /програм , першочергових завдань   розвитку інфраструктури , які 

плануються впровадити Теребовлянською ОТГ в 2018 році в розрізі джерел фінансування 

наведено в додатку 1 . 

 

     3.2.5.Опорна школа – якісна шкільна освіта: 

- створення мережі опорних шкіл у Теребовлянській громаді, та впровадження концепції 

опорної школи у навчальних закладах; 

- розширення профілю та впровадження  на базі Теребовлянської школи-ліцей спортивно-

рятувального напрямку навчання та виховання; 

- налагодження співпраці шкіл, дошкільних навчальних закладів Громади з 

новоутвореними Центрами культури і дозвілля з метою формування єдиного культурно-

просвітницького та інформаційного простору; 

- формування освітнього середовища для особистісного розвитку дітей із особливими 

потребами, формування освітньо-розвивальних умов; 

- створення інклюзивно-ресурсного центру для здійснення соціальної адаптація дітей 

з особливими освітніми потребами до навчання в школі. 

        Перелік   проектів програм проведення ремонтних та відновлюваних робіт в закладах 

освіти та розширення їх матеріально-технічної бази, які плануються здійснити 

Теребовлянською ОТГ в 2018 році в розрізі джерел фінансування наведено в додатку 2 .  

3.2.6. Центри культури  дозвілля – культурно-інформаційне середовище для 

виховання нового покоління: 

            Досягнення всебічного розвитку культури неможливе без проведення ряду 

організаційних заходів та робіт щодо проведення ремонтних робіт , відновлення 

матеріальної бази закладів культури , а саме : 

- співпраця зі шкільними колективами та колективами дошкільних навчальних закладів для 

створення спільного цікавого та якісного культурно-освітнього продукту; 

- налагодження співпраці з Теребовлянським вищим училищем культури щодо професійної 

підготовки кадрів для майбутніх Центрі КіД, що дасть змогу частково вирішити питання 

зайнятості молодих спеціалістів. 

             Перелік   проектів /програм проведення ремонтних та відновлюваних робіт в 

закладах культури та розширення їх матеріально-технічної бази, які плануються  
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здійснити Теребовлянською ОТГ в 2018 році в розрізі джерел фінансування наведено в 

додатку 3.  

 

3.2.7 Розвиток фізичної культури та спорту на території громади; 

Фізична   культура   як   складова   загальної   культури, суспільними проявами якої є 

фізичне виховання та масовий спорт,  є важливим    чинником   здорового   

способу   життя,   профілактики захворювань, організації   змістовного   дозвілля,     

формування гуманістичних   цінностей   та створення   умов  для  всебічного 

 гармонійного розвитку людини. 

Спорт сприяє досягненню  фізичної  та  духовної  досконалості людини,   

виявленню  резервних  можливостей  організму,  формуванню патріотичних  почуттів 

у  громадян  та  позитивного  іміджу громади .       

Громада  реалізовує  заходи,  спрямовані  на формування та дальше вдосконалення 

сфери фізичної культури  і  спорту.  Важливим завданням є забезпечення оптимальної 

рухової активності громадян у повсякденній діяльності, подолання недооцінки 

можливостей фізичної культури   у  формуванні  здорового  способу  життя  та  зміцненні 

здоров'я (передусім серед молоді) та у розв'язанні інших важливих соціально-економічних 

проблем. 

        З метою забезпечення реалізації запланованих заходів , щодо вдосконалення сфери 

фізичної культури та спорту необхідно впровадити ряд заходів щодо відновлення 

спортивної інфраструктури . Перелік   проектів /програм , першочергових завдань   

розвитку закладів фізичної культури та спорту , які плануються впровадити 

Теребовлянською ОТГ в 2018 році в розрізі джерел фінансування наведено в додатку 4 .  

 

Очікувані результати: 

- якісні адміністративні та соціальні послуги та як наслідок - полегшення співпраці 

кожного конкретного жителя громади з державними та приватними інституціями; 

- ширша зона комфорту для соціально незахищених верств населення громади; 

- підвищення рівня щастя в конкретному окремому суспільному середовищі – 

Теребовлянській об’єднаній територіальній громаді. 

 

3.3. БІЗНЕС ТА ІНВЕСТИЦІЇ – НАПОВНЕННЯ СКАРБНИЦІ ГРОМАДИ. 

Теребовлянська міська ОТГ серед основних завдань своєї діяльності передбачає 

створення позитивного та сприятливого клімату для залучення інвесторів та активізації 
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підприємницької діяльності. На даний час Громадою міста готуються інвестиційно-

привабливі пропозиції для майбутніх інвесторів, також суб’єктів підприємницької 

діяльності, які працюють на території Громади. 

Перелік інвестиційних портфелів , які планується реалізувати на території громади  в 

агропромисловому комплексі , сфері послуг та виробництво альтернативних видів палива 

наведено в додатку 5. 

 

3.3.2 Зниження рівня безробіття  на території громади 

 

- з метою створення нових робочих місць міською радою проведено земельні торги у 

формі аукціону з продажі права оренди трьох земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення для будівництва об’єктів торгівлі та станції технічного обслуговування 

автомобілів. 

- контроль за забезпеченням роботодавцями належних умов праці для усіх верств 

населення загалом та для вразливих його груп зокрема. 

 

3.3.3 Раціональне використання земельних та інших природних ресурсів - 

вивчення наявних на території ОТГ родовищ, розробка спільної стратегії щодо їх 

раціонального використання та налагодження співпраці з суб’єктами видобування . 

 

Очікувані результати:  

- ріст економічної активності Громади, вливання додаткових коштів та інвестицій в різні 

сфери економічної діяльності; 

- підвищення рівня зайнятості населення, як наслідок – рівня життя  населення Громади; 

- зростання економічної активності та створення нових суб’єктів господарювання, 

насамперед, це впливатиме на збільшення дохідної частини бюджету. 

- Інвестиції у сферу послуг матимуть результатом підвищення туристичної привабливості 

регіону та Громади зокрема. 

- чисті від сміття зони відпочинку на території громади, покращення стану екології в місті і 

селах ОТГ та як наслідок – здорові жителі; 

- підготовлена платформа для створення рекреаційних зон на берегах річок Гнізна , Серет , 

Боричівка  та штучних водойм ; 

- накопичення резервних коштів за рахунок ощадливого використання різних джерел 

енергії; 
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- додаткові можливості для благоустрою та містобудування з використанням видобутих на 

території ОТГ природних матеріалів. 
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3.4. РІЗНОСТОРОННІЙ РОЗВИТОК ТУРИЗМУ ТА ІННОВАЦІЇ В СФЕРІ 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА БЛАГОУСТРОЮ\ 

 

Теребовлянська громада має усі шанси та можливості для розвитку різних видів туризму. 

Виокремлюємо такі пріоритетні види туризму в Теребовлянській ОТГ:  рекреаційно-

оздоровчий, історико-пізнавальний та подієвий туризм, спортивний відпочинок, 

паломницько-релігійний, сільський зелений туризм. Розвиток туризму та рекреації дасть 

змогу  розбудувати  інфраструктуру громади та покращити якість і безпечність життя 

Теребовлянської ОТГ. 

 

3.4.1. Туристичний бренд Теребовлянської ОТГ: 

 

- утворення дієвої інформаційно-туристичної платформи – Туристично-інформаційний 

центр, метою якого буде організація екскурсійних турів по Теребовлянській громаді, 

виготовлення та поширення сувенірів із теребовлянським брендом; 

- сприяння запровадженню громадських ініціатив щодо поширення в Інтернеті та 

соціальних мережах інформації про Теребовлянську громаду та її туристичні переваги; 

- розширення співпраці з містами-побратимами щодо реалізації культурно-туристичних 

акцій, спрямованих на розвиток спільних  культурних ініціатив та розвиток туристичних 

обмінів; 

- розроблення  проектів щодо привабливого зовнішнього вигляду автомобільних в’їздів в м. 

Теребовля в т. ч. дизайну вітальних написів, благоустрою території, карт-схем та дизайну  

оригінального освітлення, сприяння їх втіленню; 

- створення інформаційних друкованих та електронних матеріалів для представлення 

туристичного потенціалу міста; 

- створення інформаційно- туристичних карт міста і громади; 

- створення та модернізація туристичної Інтернет-сторінки Теребовлі, забезпечення її 

системного оновлення та розміщення промоційних матеріалів про туристичний потенціал 

та інфраструктуру (готелі, ресторани, садиби  тощо). 

 

3.4.2.  Співпраця органів місцевого самоврядування із громадськістю та 

представниками туристичного бізнесу: 
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- проведення зборів та конференцій з активними членами ГО, представниками місцевого 

бізнесу та зацікавленими особами чи організаціями; 

- проведення заходів із пропаганди перспектив розвитку туристичної галузі громади 

шляхом організації семінарів, презентацій, навчань, виставок, ток-шоу, «круглих столів», 

благодійних  екскурсій, ін. 

 

 

 

3.4.3. Рекреаційно-оздоровчий туризм: 

- дослідження та використання мінеральних та лікувальних вод на території 

Теребовлянської ОТГ, пошук та залучення інвесторів для побудови санаторіїв; 

- залучення громадськості до акцій з благоустрою на рекреаційних територіях, у парках, 

заказниках, річках чи ставків тощо. 

 

3.4.4.  Історико-пізнавальний туризм: 

 

- сприяння екскурсійній діяльності на території ОТГ; 

- налагодження роботи Теребовлянського музею-майстерні; 

- сприяння створенню історично-археологічних гуртків; 

- проведення археологічних розкопок трипільської культури, княжої доби та збереження 

знахідок в міському музеї, що збільшить туристичну привабливість громади і міста; 

- налагодження роботи з консервації, охорони та догляду культурних пам'яток громади. 

 

3.4.5. Паломницько-релігійний туризм: 

- відновлення міста Теребовлі як релігійного центру;  

- розробка паломницьких маршрутів в межах громади; 

- співпраця з іншими громадами; 

- активізація місцевих релігійних діячів, поширення якісної інформації про сакральні 

пам'ятки. 

 

3.4.6. Сільський зелений туризм: 

 

- промоція та консультування сільського населення щодо організації власних туристичних 

сільських господарств; 
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- підтримка зайнятості сільського населення у сфері сільського зеленого туризму. 

 

3.4.7 Турбота про водні ресурси . 

  

               Перелік проектів , які планується впровадити в 2018 році з метою захисту 

природних ресурсів наведено в додатку 7. 

 

 

3.4.8 Безпечне середовища без сміття 

- підвищення рівня екологічної свідомості громадян через проведення 

інформаційних компаній та акцій із збереження довкілля; 

- ліквідація протягом року стихійних сміттєзвалищ на території громади; 

- закупівля та встановлення сміттєвих баків у селах ОТГ, організація регулярного 

збору та вивезення ТПВ в усіх населених пунктах ОТГ ; 

- співпраця з ТОВ «ЕКО БалансТер» , ПП «Катруб» щодо подальшого впровадження 

роздільного збору сміття на території громади. 

 

 

3.4.9 Благоустрій – основа комфорту - приведення до належного стану тротуарів та 

доріг задля підтримки безпечного руху водіїв та пішоходів; 

 

- придбання спецтехніки (екскаватори, асигнаційні машини, грейдери, самоскиди) 

для організації безпечного, регулярного та безперебійного забезпечення жителів громади 

послугами з надання центрального водопостачання, водовідведення, надання житлово-

комунальних послуг з благоустрою території. 

-  облаштування зупинок з метою відкриття міського автобусного маршруту . 

- розробка ефективної моделі функціонування громадського транспорту між 

населеними пунктами громади . 

№

 

п/

п 

Пріоритетне 

завдання 

соціально-

економічного 

розвитку 

Заходи спрямовані на реалізацію 

пріоритетного завдання 

Обсяги фінансування (тис. грн.) 

Всьог

о 

Держав

ний 

бюджет 

Місцеви

й 

бюджет 

Інші 

джерела 

1. Забезпечення 

чистого 

довкілля 

      закупівля та встановлення 

сміттєвих баків у селах ОТГ 

300 - 90 210 
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3.5.0. Розвиток альтернативних джерел енергії та енергетичний менеджмент : 

 

- участь у освітніх та менеджерських програмах регіонального та всеукраїнського рівнів 

щодо впровадження сучасних технологій енергозбереження у об’єднаних громадах; 

- впровадження заходів з подальшого переведення закладів освіти та культури на 

альтернативні види палива, заміна існуючих опалювальних систем на економні; 

- поступовий перехід на економне світлодіодне та автономне на сонячних батареях 

вуличне освітлення .  

 

 

Очікувані результати: 

- Позитивний туристичний імідж Теребовлянської ОТГ на всеукраїнському та 

міжнародному рівнях; 

- Зайнятість міського та сільського населення, додаткові робочі місця в сфері 

готельного, ресторанного та розважального бізнесу 

- зайнятість випускників Вищого культосвітнього училища в м. Теребовля, за рахунок 

організації масових заходів, фестивалів, та вироблення сувенірної продукції; 

- широкий спектр відпочинково-дозвільних та спортивних програм для молоді; 

-  «startup» для малого та середнього бізнесу (виробництво сувенірної, інформаційно-

туристичної продукції, екскурсійне обслуговування тощо). 

 

 

5. Моніторинг та оцінка результативності реалізації Плану соціально-

економічного розвитку Теребовлянської об’єднаної територіальної громади на 

2018 рік 

 
Реалізація завдань, які передбачається здійснити для виконання визначених 

пріоритетів, сприятиме підвищенню рівня та поліпшення якості життя населення, 

інвестиційно-інноваційної активності на території об’єднаної територіальної громади.  

Проектом Плану враховано пропозиції структурних виконавчих органів 

Теребовлянської ОТГ. Завдання Плану фінансуватимуться за рахунок коштів міського 

бюджету, субвенцій з державного бюджету, коштів підприємств та інвесторів, грантів та 

інше передбачене чинним законодавством України.  

У процесі виконання Плану може уточнюватись та доповнюватись. Зміни та 

доповнення до Плану затверджуються рішенням сесії Теребовлянської міської ради за 
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пропозиціями виконавчого органу ради, а також при уточненні бюджету об’єднаної 

громади на 2018 рік.  

Постійний моніторинг й адаптація Плану до умов, що змінюються. Процес 

моніторингу включає збір даних щодо ефективності і якості реалізації Плану в порівнянні з 

очікуваними результатами. Ці дані мають бути включені у щорічний звіт про реалізацію 

Плану. Звіт повинен бути підготовлений як базовий планувальний документ до визначення 

програм і бюджету на наступний рік. 

Звітування перед міською радою щодо реалізації Плану соціально - економічного 

розвитку Теребовлянської громади відбуватиметься щорічно.  

Моніторинг та оцінка результативності Плану буде установлюватися до переліку 

відповідних індикаторів, відстеження їх динаміки відповідно до поставлених завдань. 

 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                           ПОПЕРЕЧНИЙ С.І. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

38 

Додаток №1  

Перелік показників соціально-економічного розвитку об'єднаної 

територіальної громади 

  Найменування показника Одиниця 

виміру 

Значення 

показника у 

попередньому 

році 

Значення 

показника у 

звітному році 

Звітний рік у 

відсотках до 

попереднього 

року 

I Демографічна ситуація         

1 Чисельність постійного 

населення 

осіб  30 549  30 698 100,49  

2 Чисельність постійного 

населення віком 16 - 59 років 

осіб  - -  -  

3 Кількість дітей віком до 16 

років 

осіб  3267  3383 103,55  

4 Демографічне навантаження на 

1000 осіб працездатного віку 

%  - -   - 

5 Природний приріст 

(скорочення) населення 

осіб -  -   - 

6 Загальний коефіцієнт вибуття 

сільського населення (на 1000 

осіб наявного сільського 

населення) 

проміле -  -  -  

7 Внутрішня міграція населення 

в межах населених пунктів 

об'єднаної територіальної 

громади 

осіб -  -   - 

II Економічна ефективність         

8 Обсяг капітальних інвестицій 

на 1 особу 

грн. 734,75  729,98   99,35 

  у тому числі за рахунок коштів 

державного бюджету 

грн. 569  600,18  105,48  

  у тому числі за рахунок коштів 

обласного бюджету 

грн.  - -   - 

  у тому числі за рахунок коштів 

бюджету об'єднаної 

територіальної громади 

грн. 165,75  129,80  78,31  

9 Кількість підприємств малого 

та середнього бізнесу на 1000 

осіб наявного населення 

одиниць  16,80  16,82 100,12  

10 Кількість кооперативів на 1000 

осіб наявного населення 

одиниць - -   - 

  у тому числі:         
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  обслуговуючих 

сільськогосподарських 

   - -  -  

  виробничих 

сільськогосподарських 

  -  -  -  

  споживчих    - -   - 

11 Протяжність побудованих у 

звітному році доріг з твердим 

покриттям місцевого значення 

км  - -  -  

12 Кількість проектів 

регіонального розвитку, що 

реалізуються на території 

об'єднаної громади у тому 

числі за рахунок: 

одиниць 10  8   80,0 

коштів державного фонду 

регіонального розвитку 

   -  2  100,00 

коштів субвенцій з державного 

бюджету місцевим бюджетам 

на формування інфраструктури 

об'єднаних територіальних 

громад 

   10  6  60,00 

інших джерел    -  -  - 

13 Обсяг фінансування проектів 

регіонального розвитку, що 

реалізуються на території 

об'єднаної громади 

грн. 12 870 952   15 918 764 123,68  

за рахунок державного 

бюджету 

  12 870 952  15918764  123,68  

за рахунок місцевого бюджету   -  -  -  

за рахунок інших джерел %  -  - -  

III Фінансова самодостатність         

14 Доходи загального фонду 

бюджету об'єднаної 

територіальної громади (без 

трансфертів) на 1 особу 

грн.  1505,64 1903,90  126,46  

15 Капітальні видатки бюджету 

об'єднаної територіальної 

громади (без трансфертів) на 1 

особу 

грн.  165,75 129,80   78,31 

16 Частка базової дотації в 

доходах загального фонду 

бюджету об'єднаної 

територіальної громади (без 

урахування субвенцій) 

%  15,38 10,59  68,86 

17 Частка видатків бюджету 

розвитку в загальному обсязі 

%  18,82   10,81  57,44 
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видатків об'єднаної 

територіальної громади (без 

урахування власних 

надходжень бюджетних 

установ) 

18 Обсяг надходжень до бюджету 

об'єднаної територіальної 

громади від сплати податку на 

доходи фізичних осіб на 1 

особу 

грн.  792,55  1068,55 134,83  

19 Обсяг надходжень до бюджету 

об'єднаної територіальної 

громади від плати за землю на 

1 особу 

грн. 164,08  225,91  137,69  

20 Обсяг надходжень до бюджету 

об'єднаної територіальної 

громади від сплати єдиного 

податку на 1 особу 

грн.  239,69  299,15  124,81 

21 Обсяг надходжень до бюджету 

об'єднаної територіальної 

громади від сплати акцизного 

податку на 1 особу 

грн.  203,46  152,97 75,19  

22 Обсяг надходжень до бюджету 

об'єднаної територіальної 

громади від сплати податку на 

нерухоме майно на 1 особу 

грн. 10,49   24,36  232,23 

IV Якість та доступність 

публічних послуг 

        

23 Частка домогосподарств, що 

мають доступ до фіксованої 

широкосмугової мережі 

Інтернет, у загальній кількості 

домогосподарств об'єднаної 

територіальної громади 

%  - -  -  

24 Забезпеченість населення 

лікарями загальної практики - 

сімейними лікарями на 1000 

осіб наявного населення на 

кінець року 

осіб  - -  -  

25 Середня наповнюваність групи 

дошкільного навчального 

закладу об'єднаної 

територіальної громади 

осіб  -  21   

26 Частка дітей дошкільного віку 

охоплена дошкільними 

навчальними закладами, у 

загальній кількості дітей 

%  - 67,7    
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дошкільного віку 

27 Середня наповнюваність класів 

загальноосвітньої школи 

об'єднаної територіальної 

громади 

осіб  -  13,8   

28 Частка дітей, для яких 

організовано підвезення до 

місця навчання і додому, у 

загальній кількості учнів, які 

того потребують 

%  -  391   

29 Частка дітей, охоплених 

позашкільною освітою, у 

загальній кількості дітей 

шкільного віку 

%  - -  -  

30 Частка випускників 

загальноосвітніх навчальних 

закладів, які отримали за 

результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання з 

іноземної мови 160 балів і 

вище, у загальній кількості 

учнів, що проходили 

тестування з іноземної мови 

% -   48,15   

31 Частка випускників 

загальноосвітніх навчальних 

закладів, які отримали за 

результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання з 

української мови 160 балів і 

вище, у загальній кількості 

учнів, що проходили 

тестування з української мови 

%  -  45,30   

32 Частка випускників 

загальноосвітніх навчальних 

закладів, які отримали за 

результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання з 

математики 160 балів і вище, у 

загальній кількості учнів, що 

проходили тестування з 

математики 

%  -  30,43   

V Створення комфортних умов 

для життя 

        

33 Частка домогосподарств, 

забезпечених централізованим 

водопостачанням, у загальній 

кількості домогосподарств 

об'єднаної територіальної 

%  15 15   0 
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громади 

34 Частка домогосподарств, 

забезпечених централізованим 

водовідведенням, у загальній 

кількості домогосподарств 

об'єднаної територіальної 

громади 

%  16 16  0  

35 Частка домогосподарств, які 

уклали кредитні договори в 

рамках механізмів підтримки 

заходів з енергоефективності в 

житловому секторі за рахунок 

коштів державного бюджету (у 

тому числі із 

співфінансуванням з місцевих 

бюджетів), у загальній 

кількості домогосподарств 

об'єднаної територіальної 

громади 

% -  -  -  

36 Частка населених пунктів, у 

яких впроваджено роздільне 

збирання твердих побутових 

відходів, у загальній кількості 

населених пунктів об'єднаної 

територіальної громади 

%  60 60  0  

37 Частка населених пунктів, 

які уклали договори з 

обслуговуючими 

організаціями на вивезення 

твердих побутових відходів, 

у загальній кількості 

населених пунктів 

об'єднаної територіальної 

громади 

% 60 60 0 
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Додаток 2 

Перелік   проектів /програм , першочергових завдань   розвитку інфраструктури , які 

плануються впровадити Теребовлянською ОТГ в 2018 році в розрізі джерел 

фінансування.  
 

 

 

№ 

п/

п 

Пріоритет

не 

завдання 

соціально-

економічн

ого 

розвитку 

Заходи спрямовані на реалізацію 

пріоритетного завдання 

Обсяги фінансування (тис. грн.) 

Всьог

о 

Держав

ний 

бюджет 

Місцеви

й 

бюджет 

Інші 

джерела 

1. ПУБЛІЧ

НІ 

ПОСЛУГ

И ТА 

ІНФРАСТ

РУКТУРА 

Проведення реконструкції 

нежитлового приміщення 

площею363,6 м. кв. під готель по вул. 

Князя Василька 

5850 4500 1350 - 

2.  Проведення реконструкції 

нежитлового приміщення під 

готельний комплекс площа Шевченка , 

1  

5500  1650 3850 

3.  Спорудження приміщення ЦНАПУ по 

вул. Паращука 

5000   5000 

4.  капітальний ремонт асфальтового 

покриття  дороги с. Могильниця – с. 

Ласківці ;  

 

4000 4000 - - 

5.  капітальний ремонт асфальтового 

покриття  дороги С201404 «Вербівці - 

Ласківці» на ділянці с. Вербівці – с. 

Ласківці;  

 

4000 4000 - - 

6.  капітальний ремонт асфальтового 

покриття  дороги с. Гумниська;  
199 199 - - 

7.  капітальний ремонт асфальтового 
покриття  дороги С201438 «Острівець 

- Семенів» на ділянці с. Острівець – с. 
Гумниська; с. Гумниська – с. Семенів; 

4000 4000  - 

8.  капітальний ремонт 

асфальтового покриття  дороги 

С201425 «Семенів – Малів» на ділянці 

с. Семенів – с. Малів 

500 500 - - 

9.  капітальний ремонт асфальтового 2500 1750 750 - 
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покриття  дороги С201406 «Кровинка - 
Остальці» на ділянці с. Кровинка – с. 

Лошнів; с. Лошнів –          с. Сущин;   

10

. 

 капітальний ремонт асфальтового 

покриття  дороги С201403 «Деренівка 

- Долина» на ділянці с. Деренівка – с. 
Довге; с. Довге – с. Долина 

10000 8000 2000 - 

11
. 

 капітальний ремонт асфальтового 
покриття  дороги С201426   «Долина – 

Слобідка » на ділянці с. Долинаь – с. 

Слобідка 

10000 8000 2000 - 

12

. 

 проведення капітального ремонту 

проїжджої частини автомобільної 

дороги міжнародного значення М19 

Догманове – Ковель – Чернівці - 

Тереблече на ділянці км.356+250  

км.350+850 в м. Теребовля ( вул. Князя 

Василька). 

15000 14700 300 - 

14  завершення капітального ремонту 

під’їзду до пам’ятки архітектури 

державного значення 

Святопреображенського 

Василіанського (Підгорянського) 

монастиря в с. Зеленче 

1496,

575 

1196,575 300 - 

15  капітальний ремонт асфальтного 

покриття дороги вул. Мазепи в м. 

Теребовля 

1500 1200 300 - 

16  реконструкція чи капітальний  

тротуару по вулиці Князя Василька 

200 - 200 - 

17  реконструкція чи капітальний  

тротуару по вулиці Січових Стрільців. 

200 - 200 - 

18   реконструкція чи капітальний ремонт 

тротуару по вулиці Слобода в с. 

Кровинка. 

200 - 200 - 

19  Відновлення тротуару біля ЦКіД 

довжиною 50м с. Довге. 

 

100 - 100 - 

20  проведення капітального чи поточного 

ремонту асфальтного покриття дороги 

вул. Івана Франка в м. Теребовля 

200 - 200 - 

21  проведення капітального чи поточного 

ремонту асфальтного покриття дороги 

вул. Залізнична в м. Теребовля 

200  200 - 

22  проведення капітального ремонту 

асфальтного покриття дороги вул. 

Садики в м. Теребовля 

1499 750 749 - 

23  - проведення капітального чи 

поточного ремонту асфальтного 

покриття дороги вул. Навроцького в м. 

Теребовля 

200  200  
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24    проведення капітального чи 

поточного ремонту асфальтного 

покриття дороги вул. Галицька в м. 

Теребовля 

200 - 200 - 

25  проведення капітального чи поточного 

ремонту асфальтного покриття дороги 

вул. Маковського в м. Теребовля 

200 - 200 - 

26  проведення капітального чи поточного 

ремонту асфальтного покриття дороги 

вул. Чайковського в м. Теребовля 

200 - 200 - 

27  проведення капітального чи поточного 

ремонту асфальтного покриття дороги 

вул. Лесі Українки в м. Теребовля 

200 - 200 - 

28  проведення капітального чи поточного 

ремонту асфальтного покриття дороги 

вул. Зарицького в м. Теребовля 

200 - 200 - 

29  проведення капітального чи поточного 

ремонту асфальтного покриття дороги 

вул. Остапа Пасіки в м. Теребовля 

200 - 200 - 

30  проведення капітального чи поточного 

ремонту асфальтного покриття дороги 

вул. Князя Василька до Ветлікарні в м. 

Теребовля 

100 - 100 - 

31  проведення капітального чи поточного 

ремонту асфальтного покриття дороги 

вул. Сонячна в м. Теребовля 

100 - 200 - 

32  проведення капітального чи поточного 

ремонту асфальтного покриття дороги 

вул. Дружби в м. Теребовля  

200 - 200 - 

33  проведення капітального чи поточного 

ремонту асфальтного покриття дороги 

вул. Хоткевича в м. Теребовля 

100 - 100 - 

34  проведення капітального чи поточного 

ремонту покриття дороги вул. Польова 

в м. Теребовля 

200  200  

35  Проведення капітального чи 

поточного ремонту прибудинкової 

території вул. Січових Стрільців , 51-В 

100  100  

36  Проведення капітального чи 

поточного ремонту прибудинкової 

території вул. Січових Стрільців , 51-Б 

100  100  
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 Проведення капітального чи 

поточного ремонту прибудинкової 

території вул. Січових Стрільців , 51-Г 

( військова частина ) 

100  100  

38  Проведення капітального чи 

поточного ремонту прибудинкової 

території вул. Січових Стрільців , 37-А 

100  100  

39  проведення капітального чи поточного 

ремонту асфальтного покриття дороги 

200  200  
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вул. 16 Липня с. Мшанець 

40  проведення капітального чи поточного 

ремонту асфальтного покриття дороги 

вул. Лугова с. Плебанівка 

200  200  

41  проведення капітального ремонту 

асфальтного покриття дороги вул. 

Шевченка с. Кровинка 

1495 1195 300  

42  капітальний ремонт асфальтового 

покриття  дороги « Підгайчики – 

Плебанівка » на ділянці с. Підгайчики 

– с. Залав’є  

1500 1500   

43  проведення вуличного освітлення с. 

Романівка 

100  100  

44  проведення вуличного освітлення с. 

Вербівці  

100  100  

45  капітальний ремонт асфальтового 

покриття  дороги  « Теребовля  - 

Боричівка » на ділянці поворот до с. 

Боричівка  

10000  10000  

46  будівництво (реконструкція) парку 

відпочинку вул. Паращука  

3500 3200 300 - 

47  будівництво (реконструкція) 

Молодіжного парку відпочинку в м. 

Теребовля 

1500 1200 300 - 

48  Проведення поточного ремонту сходів 

на пішоходному мості в молодіжному 

парку  

30  30  

49  реконструкція чи капітальний  

тротуару по вулиці Шевченка 

300  300  

50  Облаштування стоянки автомобілів 

біля церкви на масиві Сади  

100  100  

51  Облаштування площі ринку м. 

Теребовля  

300  300  

52  реконструкція пішохідного моста 

через р. Гнізна з встановленням на 

ньому рекреаційно-туристичного 

комплексу із тимчасових споруд МАФ 

7000 3800 700 2500 

53  запровадження нових транспортних 

комунікацій для покращення зв’язків 

між населеними пунктами Громади, та 

облаштування маршрутних зупинок 

300 - 300 - 

54  проведення поточного ремонту  

покриття дороги вул. Підзамче  в м. 

Теребовля 

200 - 200 - 

55  проведення поточного ремонту  

вбиральні за міською радою  вул. 

Шевченка м. Теребовля 

100  100  

56  Спорудження водозабору ( 

свердловини ) для подачі води Садики 

м. Теребовля   

300  300  
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57  проведення капітального ремонту 

покриття дороги вул. Шевченка с. 

Залавє  

1499 1199 300  

58  проведення капітального чи поточного 

ремонту покриття дороги вул. 

Народницька в м. Теребовля 

200  200  

59  проведення капітального чи поточного 

ремонту покриття дороги вул. 

Довженка в м. Теребовля 

100  100  

60  Капітальний ремонт приміщення 

Геріатрії с. Підгайчики ( 

Територіального центру )    з 

впровадженням енергозберігаючих 

заходів (заміна віконних і дверних 

блоків) . 

299 299   

61  Капітальний ремонт залу засідань 

адмінприміщення с. Нова Могильниця  

625,2  299 326,2 

62  проведення капітального чи поточного 

ремонту асфальтного покриття дороги 

вул. Ювілейна в м. Теребовля 

199  199  

63  проведення капітального чи поточного 

ремонту асфальтного покриття дороги 

вул. Бартка Золотого  в м. Теребовля 

199  199  

64  проведення капітального чи поточного 

ремонту асфальтного покриття дороги 

вул. Бічна  в м. Теребовля 

199  199  

65  проведення капітального чи поточного 

ремонту асфальтного покриття дороги 

вул. Федьковича  в м. Теребовля 

199  199  

66  проведення  поточного ремонту 

асфальтного покриття дороги по вул. 

Князя Василька с. Плебанівка 

1491 1192 299  

67  Проведення  капітального ремонту 

асфальтного покриття дороги по вул. 

Каптурська  с. Застіноче   

299,2 149,6 149,6  

68  Проведення  капітального ремонту 

асфальтного покриття дороги по вул. 

Центральна  с. Остальці   

299  299  

69  Проведення  капітального ремонту 

асфальтного покриття дороги по вул. 

Шкільна с. Мшанець 

299  299  

70  Проведення  капітального ремонту 

асфальтного покриття дороги по вул. 

Шкільна с. Вербівці 

1499 750 749  

71  Проведення  капітального ремонту 

асфальтного покриття дороги по вул. 

Центральна  с. Гумниська  

299  299  

72  Проведення  капітального ремонту 

асфальтного покриття дороги по вул. 

Центральна  с. Лошнів 

1499 1199 300  



 

 

 

48 

73  Проведення  капітального ремонту 

асфальтного покриття дороги по вул. 

Паращука м. Теребовля ( II черга ) 

1489,

487 

1489,487   

74  Проведення  капітального ремонту 

асфальтного покриття дороги по вул. 

Лошнівська м. Теребовля ( II черга ) 

1475,

423 

1475,423   

75  Проведення  капітального ремонту 

асфальтного покриття дороги по вул. 

Миру м. Теребовля 

1492 1193 299  

76  Проведення  поточного ремонту 

дорожнього покриття провулку Князя 

Василька до ж/д вокзалу м. Теребовля 

200  200  

77  Проведення  поточного ремонту 

тротуару по провулку Князя Василька 

до ж/д вокзалу м. Теребовля 

100  100  

78  Спорудження водозабору ( 

свердловини ) для подачі води ЦКІД с. 

Довге    

150  150  

79  Спорудження водозабору ( 

свердловини ) для подачі води ЦКІД с. 

Довге    

150  150  

80  Реконструкція тротуару по вул. 22 

січня м. Теребовля з влаштуванням 

автостоянки 

200  200  

 ВСЬОГО (ЗАГАЛЬНА СУМА) 11643

1,19 

72637,09 32117,9 11676,2 
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     Додаток 3 

 

Перелік   проектів /програм проведення ремонтних та відновлюваних робіт в закладах 

освіти та розширення їх матеріально-технічної бази, які плануються  

здійснити Теребовлянською ОТГ в 2018 році в розрізі джерел фінансування.  
 

 

№ 

п/

п 

Пріоритетне 

завдання 

соціально-

економічног

о розвитку 

Заходи спрямовані на реалізацію 

пріоритетного завдання 

Обсяги фінансування (тис. грн.) 

Всьог

о 

Держав

ний 

бюджет 

Місцеви

й 

бюджет 

Інші 

джерела 

1 

 
Опорна 

школа – 

якісна 

шкільна 

освіта 

Реконструкція даху (влаштування 

шатрового даху - блок Б) опорного 

закладу Теребовлянська 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №1 з впровадженням 

енергозберігаючих заходів (заміна 

віконних і дверних блоків; 

утеплення фасадів, ремонт 

приміщення їдальні) 

9000 7000 2000 - 

2  Капітальний ремонт Ласковецької  

загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів з впровадженням 

енергозберігаючих заходів ( 

утеплення фасадів; ремонт даху, 

ремонт приміщення їдальні). 

 

1500 1050 450 - 

3  капітальний ремонт цокольного 

поверху в осях «А-В» / «2-3» 

(заг.пл.-375м2), з пристосуванням 

під навчально – виробничі 

приміщення Теребовлянської 

спеціалізованої школи – ліцею 

1500 1050 450 - 

4  реконструкція спортивних 

майданчиків з влаштуванням 

стадіону в «Навчально-виховний 

комплекс «Боричівська 

загальноосвітня школа-сад І-ІІ 

ступенів-дошкільного навчального 

закладу»» в с. Боричівка по вул. 

Нова,1 Теребовлянського р-н, 

Тернопільської області 

13000 9100 3900 - 

5  реконструкція спортивного 

майданчику під футбольне поле із 

штучним покриттям в 

Ласковецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів в 

с. Ласківці 

1492 746 746 - 

6  капітальний ремонт будівлі  3000 2100 900 - 
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Теребовлянського центру 

позашкільної роботи дітей і 

юнацтва ( школа мистецтв ) 

7  реконструкція даху ДНЗ 

«Ромашка» 

3000 2400 600 - 

8  капітальний ремонт будівлі   чи 

реконструкція даху ДНЗ 

«Сонечко» 

2500 2000 500 - 

9  капітальний ремонт даху НВК 

Деренівка ЗОШ І ступеня с. 

Деренівка; 

300 300 - - 

10  Облаштування фасаду НВК 

Деренівка ЗОШ І ступеня с. 

Деренівка; 

300 300   

11  Облаштування фасаду 

Лошнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

1500 1500   

12  Капітальний ремонт приміщення 

Кровинківської ЗОСШ з заміною 

віконних та дверних блоків  

300 300   

13  Капітальний ремонт даху  

Плебанівської ЗОСШ  

300 300   

14  Капітальний ремонт приміщення 

садочку с. Романівка з заміною 

віконних та дверних блоків 

300 300   

15  реконструкція спортивного 
майданчика з влаштуванням 

стадіону  в опорному закладі 
Теребовлянська ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№1 

1500 1200 300 - 

16  реконструкція котельні 
Лошнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з 

встановленням твердопаливного 
котла Q=350кВт 

1500 1200 300 - 

17  реконструкція котельні 
Ласковецької ЗОШ І-ІІІ ступенів з 

встановленням твердопаливного 

котла Q=350кВт 

1500 1200 300 - 

18  Встановлення модульної котельні 

на альтернативні види палива 
Теребовлянська ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№2 

1500 1200 300 - 

19  завершення капітального ремонт 

будівлі дитячо-юнацької 

спортивної школи: заміна віконних 

блоків, опорядження фасадів ( ІІ–

черга) 

 

1400 980 420 - 
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20  Поточний ремонт шкільного двору 

Теребовлянська ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№ 2  

100  100  

21  придбання шкільного автобуса для  

Долинської ЗОШ І-ІІ ступенів 

 

1650 1155 495 

 

- 

22  придбання шкільного автобуса для  

Мшанецької ЗОШ І-ІІ ступенів  

1650 1155 495 

 

- 

23  Капітальний ремонт даху  

Долинської ЗОСШ 

300  300  

24  Капітальний ремонт приміщення 

загальноосвітньої школи ліцею І-

ІІІ ступенів №3  з впровадженням 

енергозберігаючих заходів (заміна 

віконних і дверних блоків) . 

299 299   

25  Капітальний ремонт приміщення 

Лошнівської школи І-ІІІ ступенів   

з впровадженням 

енергозберігаючих заходів (заміна 

віконних і дверних блоків) . 

176 176   

26  Капітальний ремонт приміщення 

Мшанецької школи І-ІІІ ступенів   

з впровадженням 

енергозберігаючих заходів (заміна 

віконних і дверних блоків) . 

176 176   

27  Капітальний ремонт приміщення 

ДНЗ Сонечко   з впровадженням 

енергозберігаючих заходів (заміна 

віконних і дверних блоків) . 

176 176   

28  Будівництво котельні  

Могильницької ЗОШ І-ІІ ступенів 

з встановленням твердопаливного 

котла  

1500 1200 300  

29  капітальний ремонт цокольного 2500 2500   
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поверху в осях «Б-В» / «3-4» , з 

пристосуванням під навчально – 

виробничі приміщення 

Теребовлянської спеціалізованої 

школи – ліцею 

 ВСЬОГО (ЗАГАЛЬНА СУМА) 53919 41063 12856 - 
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Додаток № 4  

 

Перелік   проектів /програм проведення ремонтних та відновлюваних робіт в закладах 

культури  та розширення їх матеріально-технічної бази, які плануються  

здійснити Теребовлянською ОТГ в 2018 році в розрізі джерел фінансування.  

 

 

№ 

п/

п 

Пріоритетне 

завдання 

соціально-

економічног

о розвитку 

Заходи спрямовані на реалізацію 

пріоритетного завдання 

Обсяги фінансування (тис. грн.) 

Всьог

о 

Держав

ний 

бюджет 

Місцеви

й 

бюджет 

Інші 

джерела 

1 Центри 

культури  

дозвілля – 

культурно-

інформаційн

е середовище 

для 

виховання 

нового 

покоління 

проведення поточного ремонту у 

Центрі культури і дозвілля у м. 

Теребовля 

200 - 200 - 

2  проведення поточного ремонту у 

Центрі культури і дозвілля у с. 

Ласківці 

200 - 200 - 

3  проведення поточного ремонту у 

Центрі культури і дозвілля у с. 

Довге 

200 - 200 - 

4  проведення капітального ремонту 

у Центрі культури і дозвілля у с. 

Лошнів 

3500 2450 1050 - 

5  проведення капітального ремонту 

у Центрі культури і дозвілля у с. 

Підгайчики 

4000 2800 1200 - 

6  проведення капітального чи 

поточного ремонту приміщень 

Теребовлянського музею-

майстерні з переобладнанням 

підвальних кімнат під творчі та 

ремісничі майстерні; 

 

1500 1200 300 - 

7  проведення капітального ремонту 

клубу с. Застіноче  

300 300   

8  проведення капітального ремонту 

даху та облаштування фасаду у с. 

Деренівка  

300 300   

9  проведення капітального ремонту  

клубу с. Нова Могильниця  

300 300   
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10  проведення капітального ремонту  

клубу с. Романівка ( заміна даху , 

віконних та дверних блоків )  

300 300   

11  - виконання будівельних робіт з 

облаштування музейного двору із 

встановленням літньої сцени, 

бруківки, озеленення та кемпінгом; 

 

500 400 100 - 

12  - придбання велосипедів для 

прокату ( 10-15 шт.) «Громадський 

вело парк – розширюємо кордони 

туристичної Теребовлі» 

 

100 - 30 70 

13  - закупівля звукопідсилювальної 

апаратури та техніки для 

звукозапису, меблів, 

презентаційних банерів для 

створення медійної платформи 

Теребовлянської ОТГ на базі 

міської публічно-шкільної 

бібліотеки. 

 

200 140 60 - 

14  проведення реконструкції чи 

капітального ремонту приміщення 

парафіяльної будівлі (приміщення  

старої школи в Садах) для 

розміщення Молодіжного центру 

Теребовлянської громади ( 

облаштування костел-кімнат, 

виставкової зали) 

5000.

00 

 1500- 3500.00 

15  - проведення капітального ремонту 

будівлі Теребовлянської 

мистецької школи із заміною даху 

та отеплення фасаду. 

2500.

00 

2000.00 500 - 

16  - перепланування та будівництво 

відпочинкової зони на території 

Теребовлянської мистецької школи 

з встановленням бруківки, 

озелененням території, закупівлею 

та встановленням ігрових 

конструкцій. 

200 200 - - 

17  - проведення капітального ремонту 

приміщення Центру культури і 

дозвілля ( підсилення фундаменту, 

укріплення стін, опорядження 

внутрішніх приміщень в м. 

Теребовля. 

1500.

00 

- 1500.00 - 

18  проведення реконструкції чи 

капітального ремонту фасаду, 

покрівлі та внутрішніх приміщень 

5000.

00 

4500.00 500 - 
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Центру КіД в с. Ласківці з 

облаштуванням хореографічного і 

танцювального залів та туалетних 

кімнат. 

19  проведення реконструкції чи 

капітального внутрішніх 

приміщень Центру КіД в с. Лошнів 

з облаштуванням хореографічного 

і танцювального залів та туалетних 

кімнат. 

1500.

00 

1200.00 300 - 

20  проведення реконструкції чи 
капітального ремонту приміщення 

клубу в с. Мшанець. 

2500.

00 

2000.00 500 - 

21  - проведення реконструкції чи 

капітального ремонту приміщень 

Теребовлянської публічно-

шкільної бібліотеки з 

облаштуванням сучасної читальні, 

інтернет-центру, розвивально-

ігрової площі. 

проведення реконструкції чи 

капітального ремонту приміщень 

Теребовлянської публічно-

шкільної бібліотеки з 

облаштуванням сучасної читальні, 

інтернет-центру, розвивально-

ігрової площі. 

1500.

00 

1050.00 450 - 

22  Капітальний ремонт приміщення 

Лошнівського будинку культури з 

впровадженням енергозберігаючих 

заходів (заміна віконних і дверних 

блоків) . 

299 299   

23  проведення капітального ремонту 

приміщень Теребовлянського 

музею-майстерні  з впровадженням 

енергозберігаючих заходів (заміна 

віконних і дверних блоків) . 

299 299   

  ВСЬОГО (ЗАГАЛЬНА СУМА) 31898 19738 8590,0 3570.00 
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   Додаток 5 

 

Перелік   проектів /програм , першочергових завдань   розвитку закладів фізичної 

культури та спорту , які плануються впровадити Теребовлянською ОТГ в 2018 році в 

розрізі джерел фінансування.  

 

№ 

п/

п 

Пріоритетне 

завдання 

соціально-

економічног

о розвитку 

Заходи спрямовані на реалізацію 

пріоритетного завдання 

Обсяги фінансування (тис. грн.) 

Всьог

о 

Держав

ний 

бюджет 

Місцеви

й 

бюджет 

Інші 

джерела 

1 РОЗВИТОК 

ФІЗИЧНОЇ 

КУЛЬТУРИ 

ТА СПОРТУ 

НА 

ТЕРИТОРІЇ 

ГРОМАДИ 

проведення реконструкції частини 

території центрального стадіону 

для влаштування аквапарку 

7000 7000 - - 

2  виконання будівельних робіт з 

встановлення вуличних тренажерів 

на центральному стадіоні міста 

200 - 200 - 

3  виконання реконструкції чи 

капітального ремонту трибун 

центрального стадіону з 

встановленням шатрового 

накриття 

200 - 200 - 

4  Завершення капітального ремонту 

стадіону с. Залав’є 

50  50 - 

5  облаштування та встановлення 

спортивного майданчика з 

тренажерним обладнанням в с. 

Лошнів . 

200 - 200 - 

6  облаштування та встановлення 

спортивного майданчика з 

тренажерним обладнанням в с. 

Могильниця. 

200 - 200 - 

7  облаштування та встановлення 

спортивного майданчика з 

тренажерним обладнанням в с. 

Долина. 

200 - 200 - 

8  облаштування та встановлення 

спортивного майданчика з 

тренажерним обладнанням в с. 

Мшанець. 

200 - 200 - 

9  облаштування та встановлення 

спортивного майданчика з 

тренажерним обладнанням в с. 

Кровинка. 

200 - 200 - 
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10  облаштування та встановлення 

спортивного майданчика з 

тренажерним обладнанням в с. 

Вербівці. 

200 - 200 -- 

11  облаштування та встановлення 

спортивного майданчика з 

тренажерним обладнанням в с. 

Гумниська. 

200 - 200 - 

12  облаштування та встановлення 

спортивного майданчика з 

тренажерним обладнанням в с. 

Підгайчики 

200 - 200 - 

13  облаштування та встановлення 

спортивного майданчика з 

тренажерним обладнанням в с. 

Мшанець 

200 - 200 - 

  ВСЬОГО (ЗАГАЛЬНА СУМА) 9250 7000 2250 - 
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        Додаток 6 

 

          Перелік інвестиційних портфелів , які планується реалізувати на території 

громади  в агропромисловому комплексі , сфері послуг та виробництво 

альтернативних видів палива 

 

№ 

п/

п 

Пріоритетне 

завдання 

соціально-

економічного 

розвитку 

Заходи спрямовані на реалізацію 

пріоритетного завдання 

Обсяги фінансування (тис. грн.) 

Всьог

о 

Держав

ний 

бюджет 

Місцеви

й 

бюджет 

Інші 

джерела 

1. БІЗНЕС ТА 

ІНВЕСТИЦІ

Ї – 

НАПОВНЕН

НЯ 

СКАРБНИЦ

І ГРОМАДИ 

Будівництво тепличного 
господарства в с. Романівка на 

земельній ділянці площею 27,5 га. 

 

- - - 660 

2.  Будівництво готельно-
розважального комплексу на 

території Замкової гори м. 
Теребовлі площею 6,85 га. 

- - - 20500 

3.  будівництво гіпермаркету на 
території населеного пункту с. 

Мшанець площею 2,65 га. 

- - - 6300 

4.  будівництво міні-заводу по 

виробництву паливних брикетів у 

населеному пункті с. Залав'є 

площею 7,57 га. 

- - - 2455 

5.  Будівництво лінії з виробництва 

паливних брикетів із соломи 

   800 

 ВСЬОГО (ЗАГАЛЬНА СУМА)    30715 
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    Додаток 7 

 

          Перелік інвестиційних портфелів , які планується реалізувати на території 

громади  в агропромисловому комплексі , сфері послуг та виробництво 

альтернативних видів палива 

 

№ 

п/

п 

Пріоритетне 

завдання 

соціально-

економічного 

розвитку 

Заходи спрямовані на реалізацію 

пріоритетного завдання 

Обсяги фінансування (тис. грн.) 

Всьог

о 

Держав

ний 

бюджет 

Місцеви

й 

бюджет 

Інші 

джерела 

1. Турбота про 

водні ресурси 

реконструкції та технічне 

переоснащення очисних споруд м. 

Теребовля 

27000 24300 2700 - 

2.  очищення річкових русел та 

природних джерел на території 

громади від замулення та 

дикорослих насаджень 

2500 2400- 100 - 

3.  проведення капітального ремонту 

та заміну системи водопостачання 

та водовідведення на основних 

трасах населених пунктів 

1500 1200 300 - 

4  Відновленн джерела в с.Романівка  50  50  

5  Облаштування прилеглої території 

джерела по вул. Шевченка ( 

Прачка ) 

50  50  

6.  Очищення річкового русла та 

джерел річки Боричівка  

2435,

886 

 435,886 2000 

   

ВСЬОГО (ЗАГАЛЬНА СУМА) 

 

33535

,886 

 

27900 

 

3635,836 

 

2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МІСЬКИЙ  ГОЛОВА                                                           ПОПЕРЕЧНИЙ  С.І. 


