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Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІI скликання 

ХІV сесія 

(ІV засідання)  

 

РІШЕННЯ 
 

від 25 жовтня 2018 року         № 1101 

 

 

Про затвердження Програми 

соціально-економічного та культурного 

розвитку міста Бережани на 2019 рік 

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

розглянувши Програму соціально-економічного та культурного розвитку міста 

Бережани на 2019 рік, враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з 

питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та підприємництва, 

Бережанська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити Програму соціально-економічного та культурного розвитку 

міста Бережани на 2019 рік (додається). 

2. Контроль за виконанням рішення доручити постійної комісії міської ради з 

питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та підприємництва. 

 

 

Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 
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ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішенням сесії міської ради 

№1101 від 25 жовтня 2018 року 

 

ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА 

КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ МІСТА БЕРЕЖАНИ  НА 2019 РІК 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ  
1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Сектор економіки міської ради 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого 

документа органу 

виконавчої влади про 

розроблення 

Програми 

 

Закони України  «Про державне прогнозування 

та розроблення програм економічного і 

соціального розвитку  України», постанова 

Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 р. 

№ 546 “Про схвалення Прогнозу економічного і 

соціального розвитку України на 2019-2021 

роки”, розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 18 квітня 2018 р. №315-р “Про 

схвалення проекту Основних напрямів 

бюджетної політики на 2019-2021 роки”, 

Стратегія розвитку Тернопільської області на 

період до 2020 року,  затверджена рішеннями 

сесії Тернопільської обласної ради від 04 січня 

2016 року № 28, доручення голови обласної 

державної адміністрації від 13 серпня 2018 року 

№72 «Про розроблення проекту програми 

соціально-економічного та культурного розвитку 

Тернопільської області на 2019 рік»,  

3. Розробник Програми Сектор економіки міської ради 

4. Співрозробники 

Програми 

Відділ культури,  туризму та релігій, відділ 

освіти, молоді і спорту, відділ з питань 

цивільного захисту населення, взаємодії з 

правоохоронними органами та мобілізаційної 

роботи, фінансове управління міської ради, 

відділ житлово-комунального господарства, 

містобудування та архітектури міської ради 

Управління Пенсійного фонду в Бережанському 

районі, Бережанське відділення Бучацької 

об’єднаної державної інспекції Головного 

управління державної фіскальної служби у 

Тернопільській області, відділ Держгеокадастру 

у Бережанському районі, Бережанська районна 
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філія Тернопільського обласного центру 

зайнятості, виконавчий комітет міської ради, 

міське комунальне підприємство «Добробут», 

міське комунальне підприємство «Господар» 

5. Відповідальний 

виконавець Програми 

Сектор економіки міської ради 

6. Учасники Програми Структурні підрозділи міської ради, комунальні 

підприємства міста, виконавчий комітет  міської 

ради  

7. Термін реалізації 

Програми 

2019 рік 

7.1 Етапи виконання 

Програм 

(для довгострокових 

програм) 

– 

8. Перелік місцевих 

бюджетів, які беруть 

участь у виконанні 

програми (для 

комплексних програм)  

Міський бюджет 

9. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для 

реалізації програми 

У межах бюджетних призначень державного та 

місцевих бюджетів, у тому числі за рахунок 

розвитку місцевих бюджетів, коштів 

підприємств і організацій та інших джерел 

фінансування, що не суперечать чинному 

законодавству 
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ВСТУП 

 
Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста 

Бережани  на 2019 рік (далі – Програма) розроблена сектором економіки 

міської ради відповідно до Законів України “Про державне прогнозування та 

розроблення програм економічного і соціального розвитку України”,  “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, інших нормативно-правових актів, виданих 

Президентом України та Кабінетом Міністрів України.   Програма базується на 

аналізі соціально-економічної ситуації, що склалася у попередні роки, 

прогнозах, які враховують стан розвитку провідних галузей господарства міста, 

а також зовнішніх та внутрішніх чинниках. 

Метою Програми у 2019 році є забезпечення покращення  

життєдіяльності  та благополуччя мешканців міста шляхом вирішення 

стратегічних пріоритетів економічного і соціального розвитку на 2019 рік: 

 покращення інвестиційного клімату з метою залучення інвестицій в 

розбудову економіки міста; 

 створення нових виробництв на інноваційно-інвестиційній основі та 

відновлення роботи існуючих підприємств (де це доцільно), як однієї з 

основних передумов вирішення широкого спектру суспільних 

проблем; 

 розбудова інфраструктури (дорожньої, соціальної, торгової, 

промислової тощо); 

 відновлення культурної спадщини та формування на її основі 

туристичної галузі; 

 подальша реконструкція житлово-комунального сектору міста. 

 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного та 

міського бюджету, власних коштів підприємств і організацій, розташованих на 

території міста, коштів інвесторів, відповідно до укладених соціальних угод та 

інших джерел, не заборонених законодавством. 

Програма визначає цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку, 

головні завдання та заходи щодо забезпечення динамічного і збалансованого 

розвитку міста та підвищення добробуту населення. 

Враховуючи результати динаміки та тенденцій соціально-економічного 

розвитку міста, а також оцінку ресурсного, в тому числі фінансового 

потенціалу, перелік інвестиційних проектів та перелік територіальних та 

галузевих цільових програм, що будуть реалізовуватися у 2019 році в Програмі 

сформульовані ключові проблеми, що постають перед міською владою, 

визначені цілі та пріоритети розвитку міста в 2019 році, шляхи та механізми їх 

реалізації. 

Програма також містить основні прогнозні показники економічного і 

соціального розвитку на 2019 рік. 

Відповідальні за виконання заходів Програми – структурні підрозділи 

Бережанської міської ради та підприємства міста. 
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І. АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО 

РОЗВИТКУ 

 

ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 На території міста здійснюють виробничу діяльність 5 промислових 

підприємств, якими виробляється: 

ПП «Флюк» - хлібобулочні вироби; 

ТзОВ «Христина»                     - гофротара; 

ТзОВ «САНЗА  ТОП»    - вироби із деревини; 

ТОВ «Успіх» - пиломатеріали, паркет штучний; 

ТзОВ «Кеннер-Україна»      - металопластикові  конструкції. 

До підприємств продовольчого сектору міста відносяться:  ПП «Флюк», а 

до підприємств непродовольчого сектору міста слід віднести: ТзОВ 

«Христина»,  ТзОВ «Санза ТОП», ТОВ «Успіх», ТзОВ «Кеннер Україна». 

За звітний період 2018 року промисловими підприємствами виготовлено 

товарної продукції на суму 79,7 млн. грн., що становить 158,6 % до аналогічного 

періоду 2017 року. 

За  7 місяців 2018 року промисловими підприємствами реалізовано 

продукції на суму 86,2 млн. грн., що складає 134,0% до аналогічного періоду 

2017 року. 

На початку 2018 року ПП Андріїв припинив свою діяльність, у зв’язку з 

чим ПП «Флюк» збільшив обсяг виробництва та реалізації у звітному періоді. 

 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 
На території Бережанської міської ради діє одне сільськогосподарське 

підприємство ПАП «Велес». 

 Посівна площа в даному сільськогосподарському підприємстві 

становить 221,7 га. 

Сільськогосподарське підприємство у 2018 році засіяло: 

-  107,0 га пшениці озимої; 

- 53,99 га сої; 

- 58,7 га буряка цукрового фабричного. 

Валова продукція сільського господарства у 2017 році становила 4,546 

млн. грн., у 2016 році – 4,612 млн. грн. 

 

ДОРОЖНЯ ІНФРАСТРУКТУРА, ТРАНСПОРТ ТА ЗВ’ЯЗОК  
Протягом звітного періоду  проведено влаштування пішохідних доріжок 

(тротуарів) з встановленням бордюри по вул.: 

-  Руська (права сторона), кошторисною вартістю – 195 011 грн.; 

-  Банкова, вартістю – 135 380 грн.; 

- Пл. Ринок – вартістю 135 837 грн. 

Крім того, проведено капітальний ремонт ділянок вулиць підрядними 

організаціями: 

- Л.Українки – сума 199 891 грн.; 
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- Валова – 199 928 грн.; 

- Валова – 187 592 грн.; 

- Шевченка – 198 327 грн. 

Проведено ямковий ремонт доріг підприємством «Господар» по вул.:  

Привокзальна, Шевченка, Вірменська, Гімназійна, Академічна, ½ Лепких, 1/3 

Руська. Затрачено 75  тонн асфальту на суму 150 324 грн. 

Проведено очищення водовідвідної канави по вул. Б.Хмельницького на 

суму 90 321 грн. 

Влаштування нових ліній вуличного освітлення по вул.: 

  ½ П.Мирного - 100 м/п – 2 

ліхтарі; 

 Сонячна – 160 м/п – 2 ліхтарі; 

 Підгірна – 320 м/п – 6 ліхтарів; 

 Ковпака-Козацька – 450 м/п – 6 

ліхтарів; 

 1/5 Кошова – 150 м/п – 2 ліхтарі; 

 Корольова-Золочівська–120м/п –

3 ліхтарі; 

 Шевченка – 40 м/п – 1 ліхтар; 

 Провулок Валова - 120 м/п – 1 

ліхтар; 

 Львівська - 350 м/п – 7 ліхтарів; 

11 електричних опор із 

встановленням кронштейнів 

LED-ліхтарів, протягуванням 

кабелю СІП 2*16  

Встановлено 6 щитів управління вуличного освітлення на суму 62 000 грн.  

Із загального фонду міського бюджету профінансовано на: благоустрій – 1990,6 тис. 

грн.; утримання доріг – 945,0 тис. грн. 

Службою автомобільних доріг в області  02.07.2018 р. оголошено про тендер, а 

19.07.2018 р. проведено  аукціон та укладено договір № 18К від 06.08.2018 р. з        

ТОВ «Техно-Буд-Центр» щодо проведення капітального ремонту дороги 

міжнародного значення М-12, на загальну суму 36,050  млн. гривень, в тому числі на 

15,2 млн. гривень за рахунок коштів від впровадження митного 

експерименту (протяжністю 1,2 км) . Виготовлення проектно-кошторисної 

документації та проведення заміни комунікацій здійснюється за кошти 

Бережанської міської ради (5 млн. гривень). Відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 16.09.2015 № 726 „Про проведення експерименту з 

фінансового забезпечення здійснення заходів з розвитку автомобільних доріг 

загального користування  в усіх областях та м. Києві а також дорожньої 

інфраструктури  у м. Києві”  за рахунок коштів, отриманих від впровадження 

митного експерименту  заплановано замінити комунікації, укласти нову основу 

дороги та покриття на 3,35 кілометрах автомобільної дороги М-12 Стрий-Тернопіль-

Кропивницький-Знам’янка км 94+180-км95+380 ( в межах м. Бережани). 

Обсяг перевезень вантажів автомобільним транспортом у січні-липні становив 

– 7,4 тис.т, що складає 141,6% до аналогічного періоду минулого року. Кількість 

перевезених пасажирів – 960,9 тис. чол.., що становить 34,3% до січня-липня 2017 

року. 

На дорогах міста забезпечено вирубку насаджень, що знаходяться ближче 

нормативної відстані від краю проїжджої частини, що обмежують видимість 
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дорожніх знаків та оглядовість дороги на перехрестях, зонах обмеженої 

видимості,вирубку аварійних дерев. 

Основними видами транспорту для міста є автомобільний та внутрішньо-

міський транспорт. Маршрутна мережа міста складає 1 міський  напрям «Мікрон-

Лісники», який обслуговує перевізник ТДВ «Бережаниавтотранс». На території 

міста розташований залізничний вокзал та  автобусна станція. На достатньому рівні 

налагоджено внутрішньо районне автобусне сполучення. 

 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ 

Протягом звітного періоду  2018 року проводилися заходи з 

енергозбереження, зокрема, модернізація, заміна наявного енергоємного 

обладнання, ремонт чи заміна системи опалення, теплових мереж. Зокрема: 

- закуплено бойлер та замінено частково труби опалювальної системи в ДНЗ 

«Сонечко»; 

- проведено заміну вікон і дверей на енергозберігаючі в Бережанській ЗОШ І-

ІІІ ст. №1, гуртожитку Бережанської школи-гімназії ім. Б.Лепкого на суму 112,0 тис. 

грн.. 

Протягом звітного періоду проведено монтаж вуличного освітлення зі 

встановленням  кронштейнів LED-ліхтарів, протягуванням кабелю СІП 2*16 по    

вул. Львівська та провулку Золочівська-Корольова. 

  

КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
Пріоритетним інвестиційним проектом залишається будівництво фабрики по 

виробництву гофрокартонної тари та упаковки ТзОВ «Христина». 

Крім того, проводиться реконструкція  цегельного заводу  “Керамік”.  

Відновлення виробництва  планується на початок 2019 року, з кількістю  

працюючих більше 50 чоловік та очікуваною потужністю виробництва 3 млн. шт. 

цегли в місяць. 

За січень-червень 2018 року освоєно 9632, 0 тис. грн. капітальних інвестицій 

(0,3% до загального обсягу по області) за рахунок усіх джерел фінансування, що 

становить 41,7% до програмного показника (23 млн. грн.), у розрахунку на 1 особу 

населення – 503,2 грн., що на 5,2 грн. більше аналогічного періоду 2017 року. 

Обсяг виконаних будівельних робіт за січень-липень 2018 року – 1532,0 тис. 

грн., що становить 0,2% у загальному обсязі виконаних будівельних робіт у 

Тернопільській області. 

Загальна площа прийнятих в експлуатацію житлових будівель (нове 

будівництво) у місті за звітний період – 532 м
2
, що становить 63,5% до аналогічного 

періоду 2017 року. 

За січень-червень 2018 року у розрахунку на 10 тис. населення прийнято в 

експлуатацію житла  - 273,2 м
2
, що на 153,9 м

2
 менше аналогічного періоду 2017 

року. 

Будівництво житла в м. Бережани здійснюється виключно індивідуальними 

забудовниками за власні кошти. 
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Інвестиційні проекти, які зареєстровані у 2018 році в Державній архітектурно-

будівельній інспекції України та  реалізуються за участю внутрішніх інвесторів у        

м. Бережани: 

- будівництво авто мийки самообслуговування; 

- реконструкція складу під цех по ремонту автомобілів, виготовлення 

металовиробів та металоконструкцій; 

- реконструкція складу-майстерні під склад-магазин, пункт дрібного ремонту 

автомобілів та гараж; 

- реконструкція квартири в двоквартирному житловому будинку під магазин 

продовольчих та непродовольчих товарів та однокімнатну квартиру; 

- реконструкція Бережанського міського стадіону зі встановленням LED-табло 

зовнішнього використання; 

- будівництво трьохквартирного житлового будинку з магазином-кафетерієм; 

- будівництво магазину непродовольчих товарів. 

Крім того, перелік пріоритетних інвестиційних проектів, реалізація яких 

передбачається за кошти державного і місцевого бюджетів у 2019 році 

систематизовано у таблиці № 5а. 

Протягом звітного періоду надано 9 містобудівних умов та обмежень 

будівництва об’єктів та 23 будівельні паспорти. 

З метою покращення інвестиційної привабливості міста та для забезпечення 

огляду потенційними інвесторами тенденцій розвитку галузей економіки міста та 

притягнення інвестицій, міською радою вживаються різноманітні заходи: 

- діє WEB-сторінка при міській раді, на якій  розміщується  інформація  про 

стан соціально-економічного розвитку міста та інформація про життя міста; 

- розроблено каталог інвестиційних пропозицій міста; 

- ведеться облік вільних земельних ділянок, перелік об’єктів та наявних 

підприємств, які не працюють, або припинили діяльність та пропонуються 

інвесторам для підприємницької діяльності. 

 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
Протягом 7 місяців 2018 року експортні операції проводили 2 суб'єкти 

господарювання міста, а саме: 

- СП ТзОВ «Санза-ТОП» - деревина розпилена на загальну суму - 12 752,0 тис. грн.; 

-  ТОВ «Успіх» -  дошка  паркетна,  паливні  брикети  з  тирси  на  загальну  суму – 

3122,9 тис. грн. 

Обсяг прямих інвестиції (акціонерний капітал) станом на 01.07 2018 року  - 

931,8 тис. дол. США, що становить 2,1% до загального підсумку по області. 

Обсяг прямих іноземних інвестицій станом на 01. 04. 2018 року  на  одну 

особу становив – 51,5 дол. США, а це 103,2% обсягу прямих іноземних інвестицій 

станом на 01.01.2018року.  

У порівнянні з аналогічним періодом 2017 року, обсяг прямих іноземних 

інвестицій на одну особу станом на 01.04.2017 року – 70,8 дол. США, що складав 

102,7% до обсягу інвестицій на 01.01.2017 року. 
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НАЛАГОДЖЕННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА З МІЖНАРОДНИМИ 

ІНСТИТУЦІЯМИ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТІВ МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ 

ДОПОМОГИ 
Між Бережанською міською радою та Ключборгським повітом (Республіка 

Польща) налагоджено співпрацю із братерським обміном. 

Щорічно організовується обмін делегаціями міст побратимів, 

налагоджуються контакти бізнесових структур, проводиться обмін молодіжними  

групами, влаштовуються тематичні поїздки для співставлення методів та способів 

реалізації ключових принципів самоврядування на місцях. 

 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ 
Комунальні підприємства міста відповідно до доведеного плану виконували 

протягом звітного періоду 2018 року роботи для забезпечення життєдіяльності та 

благоустрою міста, обслуговування вуличного освітлення та житлового фонду, 

постійно проводились організація, контроль та розроблення заходів щодо 

підготовки та проходження осінньо-зимового періоду 2017-2018 років. 

Протягом звітного періоду  ПП «Новий крок» провів  ремонт тротуару по вул.: 

-  Руська (права сторона), кошторисною вартістю – 199 961 грн.; 

-  Банкова, кошторисною вартістю – 78234 грн. 

Проведено ямковий ремонт доріг по вул. Привокзальна.  

ТзОВ «Козова Шляховик» виконав поточний ремонт дороги по вул. 

Л.Українки. 

Із загального фонду міського бюджету профінансовано на: 

- благоустрій – 1990,6 тис. грн.; 

- утримання доріг – 945,0 тис. грн. 

Протягом звітного періоду проведено монтаж вуличного освітлення зі 

встановленням кронштейнів LED-ліхтарів, протягуванням кабелю СІП 2*16 по     

вул. Львівська та провулку Золочівська-Корольова. 

В сфері діяльності охорони навколишнього середовища, санітарного стану 

міста надаються послуги по очищенню, вивезенню негабаритних побутових відходів 

з контейнерних площадок та стихійних сміттєзвалищ. 

На обрізку аварійних, сухостійних зелених насаджень та таких, що досягли 

вікової межі з бюджету у звітному періоді 2018 року виділено 30000 грн. 

Протягом звітного періоду 2018 року: 

- відновлено оглядові водяні колодязі по вул. Міцкевича, Вірменська, 

Тернопільська, С.Бандери, Чайковського, Тиха; 

- встановлено нові водяні колодязі по вул. Львівська,Набережна, Лепких; 

- заміна водопроводу на вул. Тернопільська-Міцкевича – 80 пог. м., 

Набережна – 130 пог. м, С.Бандери – 25 пог. м.; 

- замінено глибинні насоси на артсвердловинах по вул. Корольова,  

Депутатська та Шептицького-бічна; 

- замінено частотний перетворювач на артсвердловині по вул. Корольова та 

встановлено новий частотний перетворювач на вул. 8-го Березня; 
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-  встановлено пристрій плавного спуску. 

Протягом 2019 року планується: 

- провести заміну подаючого водопроводу від насосної станції до РЧВ –           

400 пог.м;  

- провести заміну подаючого водопроводу від РЧВ до розподільчої камери; 

- реконструкція розподільчої камери регулювання води з заміною засувок; 

- заміна каналізаційної мережі по вул. Корольова – 85 пог.м, Кармелюка – 40 

пог.м, С.Стрільців – 20 пог.м.; 

- технічне переоснащення центральної насосної станції з заміною насосного 

обладнання ЦН-400-105А на менш енергоємне; 

- забезпечити 100% засобів комерційного обліку питної води; 

- створення ринку управителів житловим фондом. 

 

У звітному періоді відбулася зустріч за участю начальника управління житлово-

комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА, 

представників ПАТ «Державний ощадний банк України», ДП 

«Тернопільстандартметрологія», голів ОСББ міста Бережани.  

У ході зустрічі присутніх було ознайомлено з умовами кредитної програми 

«Ощадний дім» − державної кредитної програми енергозбереження для 

багатоквартирних будинків із компенсацією від 40% до 70% для ОСББ та ЖБК, 

спрямованої на залучення громадськості до процесу впровадження заходів із 

енергоефективності. Так, в рамках даної кредитної програми було надано кошти 12 

особам на загальну суму 351,0 тис. грн. 

 

РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА, ТОРГІВЛІ ТА ПОСЛУГ 

Підприємництво відіграє одну з провідних ролей у розвитку приватного 

сектору та є важливим чинником економічного зростання, створення нових робочих 

місць, структурної перебудови та зміцнення економіки міста.  

З метою створення зручних та доступних умов для отримання громадянами та 

суб’єктами господарювання якісних адміністративних послуг, забезпечення 

сприятливого бізнес-клімату, запобігання проявам корупції та усунення різного 

роду посередництва під час їх надання, а також відповідно до Закону України „Про 

адміністративні послуги” в місті діє Центр із надання адміністративних послуг. 

Станом на 01.07.2018 року відділом  «Центр надання адміністративних послуг» 

виконавчого комітету міської ради  надано суб’єктам звернень 2154 

адміністративних послуг та 2461 консультацій, в тому числі: 659 адміністративних 

послуг у сфері державної реєстрації; 13 послуг головного територіального 

управління юстиції у Тернопільській області. У відділі з питань надання 

адміністративних послуг можна отримати  148 адміністративних послуг. 

Протягом I півріччя 2018 року зареєстровано 81 суб’єкт підприємницької 

діяльності, припинило діяльність - 46.  

Станом на 01.07.2018 року кількість зареєстрованих юридичних осіб – 508. За 

звітний період зареєстровано суб’єктів підприємницької діяльності – юридичних 

осіб 5, припинили діяльність   2 особи. 
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За I півріччя 2018 року в місті суб’єктами підприємницької діяльності створено 

86 нових робочих місць. 

У I півріччі 2018 року від малого бізнесу до бюджетів усіх рівнів надійшло 

12380,84 тис. грн., від середнього - 9700,2 тис. грн.          

Обсяг роздрібного товарообороту підприємствами, що здійснюють діяльність 

із роздрібного товарообороту за І квартал 2018 року склав 24,9 млн. грн., що 

становить  83% до відповідного періоду минулого року (30,0 млн. грн.). 

Питома вага продажу товарів вітчизняного виробництва складає 87%, з них: 

продовольчих товарів – 96,0%, непродовольчих товарів – 52,4%. 

Обсяг реалізованих послуг за І півріччя 2018 року – 14,8 млн. грн., що на 

21,4% більше ніж у відповідному періоді 2017 року. 

У 2017  році  продано через аукціон об’єкт комунальної власності загальною 

площею 28,8 кв. м.; надано в оренду 10 об’єктів комунальної власності суб’єктам 

підприємництва.  

29 та 30 серпня 2018 року проведено аукціони з  умовами продажу 2 об’єктів 

комунальної власності через електронну торгову систему «Prozorro. Продажі», 

загальною площею 118,1 кв. м., та загальною вартістю 600 тис. грн. 

Протягом 2017 - 2018 років суб’єктам підприємництва продано у власність 

земельних ділянок загальною площею 15724  кв.м., надано в оренду земельних 

ділянок загальною площею 16216 кв.м. 

       Сфера торгівлі та послуг є важливою складовою внутрішнього ринку, що 

відіграє значну роль у формуванні загального економічного потенціалу міста, у 

забезпеченні потреб населення в товарах і послугах. В місті працює 205 підприємств 

торгівлі, 28 закладів ресторанного господарства.  На території  міста Бережани 

знаходяться 2 ринки: 

1) ринок Бережанського РайСТ - підприємство споживчої кооперації,  ринок 

змішаного типу, загальна площа 3705 кв. м., кількість торгових місць – 197, 

укладено 110 договорів з підприємницькими структурами на оренду торгових місць; 

2) ринок ПрАТ «Меркурій», власник ринку - ПрАТ «Меркурій», промисловий ринок, 

загальна площа 12700 кв. м., кількість торгових місць – 60, укладено 60 договорів з 

підприємницькими структурами на оренду торгових місць. 

 

БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА ТА ФІНАНСОВА 

ДІЯЛЬНІСТЬ 
              До загального фонду міського бюджету  за  І півріччя 2018 року надійшло 

41745,3 тис. грн.  з них власних доходів  26689,3 тис. грн., базової дотації 2162,4 тис. 

грн., освітньої субвенцій з державного бюджету – 12457,2 тис. грн., субвенції з 

місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими  

освітніми  потребами  за  рахунок  відповідної субвенції з державного бюджету (на 

інклюзивно-ресурсний центр) - 246,3 тис. грн. та  субвенції з місцевого бюджету на 

забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти  “Нова 

українська школа”  за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  - 190,1 

тис. грн. 
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        План власних надходжень міського бюджету за І півріччя 2018 року  виконано 

на  107,4 відсотка (при плані 24859,9 тис. грн. надійшло 26689,3 тис. грн.), або на 

1829,4 тис. грн. більше планових призначень. У порівнянні з відповідним періодом 

2017 року досягнуто приріст надходжень в обсязі 4351,6 тис. грн. 

         Основним  джерелом доходів є податок  на доходи фізичних осіб, питома вага 

якого в  загальних надходженнях складає 62,5 відсотки. За І півріччя 2018 року  

надійшло 16680,2 тис. грн. що  на 760,9 тис. грн. більше планових показників. У 

порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зросли  на 2743,2 

тис. грн.  

         Податку на прибуток  від підприємств комунальної власності надійшло 8,6 тис. 

грн. що  на 3,1 тис. грн. менше  відповідного періоду 2017 року. Зменшили сплату 

КП «Майновик», БМКП «Господар» та відсутні надходження по  РКП «Проектант», 

Редакція газети «Бережанське віче». 

         Місцеві податки виконано на 112,9 відсотка, при плані поступлень 5041,5 тис. 

грн. надійшло до бюджету 5690,2 тис. грн., що на 648,7 тис. грн. більше планових 

показників та на 1080,3 тис. грн. більше відповідного періоду минулого року. 

       Податок на майно виконано на 115,0 відсотка, при плані поступлень 1840,0 тис. 

грн. до бюджету надійшло 2115,8 тис. грн., що на 275,8 тис. грн. більше планових 

показників  та  на  309,8 тис. грн.  більше відповідного періоду 2017 року. 

        Видатки загального фонду міського бюджету з врахуванням трансфертів з 

державного бюджету склали 41639,9 тис. грн. , або 55,5 відсотка до річного плану 

(74970,6 тис. грн.) 

      Із загального фонду міського бюджету профінансовано на: 

      -  міську раду  – 8315,9 тис. грн., з них апарат міської ради - 4312,8 тис. грн.,     

БМКП «Господар»: на благоустрій - 1990,6 тис. грн. та на утримання доріг 945,0 тис. 

грн., КП  «Добробут» - 110,0 тис. грн., територіальний центр – 646,4 тис. грн. і інші.  

     -  відділ освіти, молоді і спорту спрямовано 29004,7 тис. грн., з них фізичну 

культуру і спорт – 740,9 тис. грн.;  

    -  відділ  культури, туризму та релігій – 3772,5 тис. грн., з них на школи 

естетичного виховання дітей – 2263,0 тис. грн.;  

    -  фінансове управління – 546,7 тис. грн., з них апарат фінансового управління – 

506,7 тис. грн., передано районному бюджету  іншу субвенцію в сумі 30,0 тис. грн. 

та передано державному бюджету -10,0 тис. грн.(УДКСУ). 

За рахунок вільного залишку коштів міського бюджету по загальному фонду, 

який на початок року складав 5641,6 тис. грн., розподілено 5627,0 тис. грн. (2648,1 

тис. грн. - з основного рахунку, 2462,3 тис. грн. - освітня субвенція, 516,6 тис. грн. - 

субвенція на соціально-економічний розвиток окремих територій), з яких на  

заробітну плату з нарахуванням спрямовано 2522,3 тис. грн., або 44,8 відсотка до 

розподіленої суми, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 9,0 тис. грн., 

інші поточні видатки – 539,4 тис. грн., капітальні видатки (кошти, що передаються із 

загального фонду бюджету до бюджету розвитку) – 2161,2 тис. грн.( 38,4 відсотка) 

та трансферти органам місцевого самоврядування 395,0 тис грн.  

 За рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду міського 

бюджету розподілено  кошти в сумі 277,6 тис. грн.,  з яких на  заробітну плату з 
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нарахуванням спрямовано 70,0 тис. грн. (25,2 відсотка),  інші поточні видатки – 

181,2 тис. грн. або 65,3 відсотка до розподіленої суми та капітальні видатки (кошти, 

що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку) – 26,4 тис. грн. 

(9,5 відсотка). 

        Видатки спеціального фонду міського бюджету склали  2996,2 тис. грн., або 

28,5 відсотка до річного плану (10531,4 тис. грн.), з них за рахунок власних 

надходжень бюджетних установ склали – 431,0 тис. грн.  Із спеціального фонду 

міського бюджету на освіту, із врахуванням субвенції на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій,  спрямовано 2572,2 тис. грн., 

культуру і мистецтво – 156,3 тис. грн., міську раду – 267,7 тис. грн. 

 

НАСЕЛЕННЯ, ЗАРОБІТНА ПЛАТА ТА РИНОК ПРАЦІ 
Стан ринку праці міста залежить від змін в економіці, демографічних і 

соціальних тенденцій, а також від ряду інших специфічних факторів (рівня оплати 

праці, сезонного характеру виробництва, невідповідності попиту і пропозицій на 

ринку праці, трудової міграції, “тіньової зайнятості” та інших). 

Чисельність постійного населення, за оцінкою, на 1 січня 2018 року становила 

19038  осіб, у т.ч. у міських поселеннях – 17537 осіб та сільській місцевості             

(с. Лісники та с. Рай) – 1501 особа. 

Кількість населення у віці: 

- 0-19 років   – 3804 особи; 

- 20-34 років – 4479 осіб; 

- 35-54 років – 5492 особи; 

- 55-69 років – 3435 осіб; 

- 70 і старше – 1828 осіб. 

Упродовж січня–березня 2018 року чисельність населення зменшилася на 26 

осіб, за рахунок природного скорочення.  

Середньомісячна зарплата працівників, зайнятих у сферах економічної 

діяльності за 6 місяців 2018 року становила – 6780 грн., а це 110,5% до аналогічного 

періоду 2017 року та 97,5% до середнього рівня по області. 

Залежно від сфер діяльності рівні заробітної плати різні, а саме: 

1. у промисловості – 5689 грн., що на 1911 грн.  менше від програмного 

показника; 

2. у будівництві – 4000 грн., що на 600 грн. більше від програмного 

показника; 

3. у бюджетних установах – 6005 грн., що становить  100,1% до 

програмного показника. 

У липні 2018 року заборгованість з виплати заробітної плати  зафіксована у 

ПАТ «2-й рем завод засобів зв’язку»,  в розмірі 447,1 тис. грн. 

Станом на 01.06.2018 року  створено 483  робочих місць в усіх сферах 

економічної діяльності, в тому числі: 

- у промисловості – 8 місць; 

- у сільському господарстві, лісовому та рибному  господарствах – 9 місць; 

- у будівництві – 4 місця. 
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Кількість створених робочих місць в бюджетних установах – 113. 

Основним завданням у частині зайнятості населення на сьогодні залишається 

сприяння ефективній зайнятості населення шляхом стимулювання роботодавців до 

створення нових робочих місць, розвитку підприємницької ініціативи населення, 

посилення конкурентоспроможності громадян на ринку праці. 

За І півріччя 2018 року  проведено 6 засідань районної тимчасової комісії з 

питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), 

пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, на яких було заслухано 14 керівників, 

а саме:  2 щодо заборгованості з виплати заробітної плати, 3 по платежах до 

Пенсійного фонду України, 9 суб’єктів господарювання щодо низького рівня 

заробітної плати. 

 

 СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ 

Основним завданням соціального захисту населення є забезпечення реалізації 

державної політики у сфері соціально-трудових відносин, обслуговування громадян, 

які потребують допомоги та соціальної підтримки з боку держави. 

Протягом 2018 року за субсидіями на житлово-комунальні послуги звернулося 

1051 домогосподарств міста та 19 домогосподарств звернулось за субсидіями 

готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і 

рідкого пічного побутового палива.  

В Бережанському районі та місті є 14109 сімей, з них 1495 отримують субсидії 

на літній період, що становить 10,6% домогосподарств району. У місті 573 сім’ї 

користуються житловими субсидіями на відшкодування житлово-комунальних 

послуг. 

За звітний 2018 рік здійснено нарахувань по субсидіях  на суму 27 904,8 тис. 

грн. Станом на 01.09.2018 року заборгованість по виплаті субсидій на житлово-

комунальні послуги становить 5 836,9 тис. грн.,  виплати субсидій готівкою на 

відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і  рідкого пічного 

побутового палива немає. 

Управлінням соціального захисту населення РДА  забезпечується 

гарантований соціальний захист тимчасово розселених громадян - вимушених 

переселенців та учасників АТО. Взято на облік по місту: 

- 23 внутрішньо-переміщених осіб; 

-  1 інвалід війни; 

- 4 учасники війни; 

-  1 сім я  загиблого з числа учасників АТО,  

В районі та місті взято на облік 304 пільговики - учасники бойових дій. 

 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 

Медична допомога жителям міста надається центральною комунальною 

районною лікарнею на 185 ліжок, районним  поліклінічним відділом на 745 

відвідувань в день, стоматологічним відділом на 135 відвідувань, центром первинної 

медичної (медико-санітарної) допомоги, лікарськими амбулаторіями, що працюють 

на засадах сімейної  медицини. 



14 

 

ОСВІТА І НАУКА 

Головним завданням відділу освіти залишається економне та раціональне 

використання бюджетних коштів з метою якнайповнішого матеріального 

забезпечення навчально-виховного процесу. 

У 2018 році мережа навчальних закладів зазнала змін. Так, рішеннями сесії 

Бережанської міської ради від 18.05.2018 р. №943, 18.05.2018 р. №944 ліквідовано 

Раївську ЗОШ І ст. і Лісниківську ЗОШ І ст., а рішенням сесії Бережанської міської 

ради від 30.11.2017 р. №760 Бережанську спеціалізовану ЗОШ І ст. з поглибленим 

вивченням іноземних мов приєднано до Бережанської школи-гімназії ім. Б.Лепкого. 

Тож, на даний час мережа у місті Бережани налічує 11 установ: 4 дошкільних 

навчальних закладів (ДНЗ «Росинка», ДНЗ «Сонечко», ДНЗ «Ромашка» і               

ДНЗ «Золотий ключик»),  4 загальноосвітніх навчальних заклади (Бережанські ЗОШ 

І-ІІІ ст. №1, №2, №3, Бережанська школа-гімназія ім. Б.Лепкого), 3 позашкільні 

навчальні заклади (дитячо-юнацька спортивна школа, центр дитячої та юнацької 

творчості та міжшкільний навчально-виробничий комбінат). 

З метою покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів відділом 

освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради було здійснено ряд заходів. 

Зокрема: 

- придбано шкільний автобус на суму 1699,8 тис. грн., 

- встановлено LED-табло на міському стадіоні, кошторисна вартість проекту 

становить 297165 грн.; 

- розпочато поточний ремонт будівлі гуртожитку Бережанської школи-гімназії        

ім. Б.Лепкого, кошторисна вартість якого становить 199,924 тис. грн.; 

- проведено заміну вікон і дверей на енергозберігаючі в Бережанській ЗОШ І-ІІІ ст. 

№1, гуртожитку Бережанської школи-гімназії ім. Б.Лепкого на суму 112,0 тис. грн.; 

- забезпечено проведення поточних ремонтів в навчальних закладах міста з метою 

підготовки до 2018/2019 навчальних років на суму 135,8 тис. грн.; 

- приведено поточний ремонт харчоблоку ДНЗ «Золотий Ключик» на суму 37,6 тис. 

грн.; 

- для навчальних закладів придбано 2 мультимедійних комплекти 

(проектор+ноутбук) на суму 52,0 тис. грн.; 

- придбано мультимедійне обладнання (телевізор, ноутбук, роутер) )для ДНЗ 

«Ромашка» на суму 26480 грн.  

За звітний період 2018 року відповідно до плану відділ освіти, молоді та 

спорту Бережанської міської ради провів наступні заходи: 

- вшанування Героїв Небесної Сотні на центральній площі міста; 

- фестиваль-конкурс шкільних вертепів; 

- міський етап XVIIІ Міжнародного конкурсу знавців української мови ім.П.Яцика; 

- міський етап VIII Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді імені Тараса Шевченка; 

- фестиваль STEM-проектів; 

- фестиваль-конкурс духовної пісні «Молитва за Україну»; 

- святковий флешмоб за участю вихованців та педагогів ДНЗ з нагоди відзначення 

Всеукраїнського дня дошкілля; 
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- традиційний дитячий фестиваль «Казка в Бережанському замку»; 

- загальноміське свято випускників на центральній площі міста Бережани; 

- ряд урочистих заходів з нагоди Дня незалежності України і Дня міста Бережани; 

- вчительська серпнева конференція; 

- святковий флешмоб, присвячений Дню Дошкілля на центральній площі міста; 

- семінари-практикуми, виставки, благодійні ярмарки, урочисті зібрання та інші 

заходи. 

 

КУЛЬТУРА 

        У 2018 році  мережа закладів культури Бережанської міської ради налічувала 7 

установ, а саме: 3 заклади клубного типу (міський будинок культури «Просвіта», 

народні доми сіл Рай, Лісники), 2 школи естетичного виховання (Бережанська 

державна школа мистецтв, Бережанська державна художня школа), 1 музей 

(Бережанський міський музей книги), 1 бібліотека (Комунальний заклад 

«Бережанська міська бібліотека ім. Богдана  Лепкого», до складу якої увійшли 

бібліотеки-філіали сіл Лісники та Рай). При міському будинку культури «Просвіта» 

діють 4 аматорських колективи, які носять звання «народний», і один - із званням 

«зразковий». 

         У поточному році покращено  матеріально-технічну базу  закладів культури 

міста Бережани на загальну суму – 55,74 тис. грн. 

Орієнтовна вартість усіх проведених робіт щодо зміцнення матеріально-

технічної бази закладів культури, підпорядкованих відділу культури, туризму та 

релігій міської ради у 2018 році становить 55,740 тис. гривень.  

Відповідно до плану культурно-мистецьких заходів на 2018 рік проведено: 

- 21 лютого – вечір-пам’ять до Дня Героїв Небесної Сотні; 

- 09 березня - відзначення  204-ї річниці від дня народження   

Т.Г.Шевченка; 

- 26 квітня - мітинг-реквієм до Дня Чорнобильської трагедії; 

- 08 травня - піша хода на міське кладовище та віче-реквієм «Поки 

пам’ятаємо - живемо» з нагоди відзначення Дня пам’яті та примирення; 

- 4 травня - IX Всеукраїнські Чайковські читання, присвячені 160-річчю з 

дня народження письменника, юриста А.Чайковського та 130-річчю з дня 

народження вченого математика М.Чайковського; 

- 17 травня - до Всеукраїнського дня вишиванки проведено хоровий фле-

моб «На добро і надію»; 

- 25 червня - святкування Дня молоді; 

- 23 серпня - урочистості з нагоди відзначення Дня Державного Прапора 

України, танцювальний флеш-моб; 

- 24 серпня - заходи з нагоди Дня Незалежності України (молебень за 

Україну, урочистості, конкурси, майстер-класи); 

- 26 серпня - відзначення Дня міста Бережани (урочистості та святковий 

концерт). 

Створена сторінка відділу культури, туризму та релігій міської ради у 

соціальній мережі Facebook, де популяризуються основні заходи відділу. 
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Підпорядковані заклади культури ведуть особисті сайти установ, на яких 

висвітлюють свою діяльність. 

 

 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ, ПІДТРИМКА МОЛОДІ ТА ЗАХИСТ 

ПРАВ ДІТЕЙ 
У 2018 навчальному році серед школярів загальноосвітніх навчальних 

закладів І-ІІІ ступенів проводились змагання з таких видів спорту: легка атлетика, 

змагання з футболу «Шкіряний м’яч», баскетбол 3х3 (юнаки і дівчата), настільний 

теніс (юнаки і дівчата), спортивний захід «Олімпійське лелеченя», міська 

спартакіада допризовної молоді. 

В Бережанській дитячо-юнацькій спортивній школі функціонують 6 відділень: 

волейбол, футбол, легка атлетика, настільний теніс, бокс та веслування на байдарках 

і каное (останній вид спорту введено рішенням сесії Бережанської міської ради від 

18.05.2018 р. №952), де займаються 244 дитини в групах попередньої і 

спеціалізованої базової підготовки та початкової підготовки, з якими працюють 15 

тренерів, з них 5 штатних. Заняття груп проходять на міському стадіоні, в 

спортивних залах Бережанської ЗОШ І-ІІІ ст. №1, Бережанської ЗОШ І-ІІІ ст. №3, 

ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», Бережанській обласній 

комунальній загальноосвітній школі-інтернаті з поглибленим вивченням трудового 

навчання та на міському ставі. 

Станом на 1 січня 2018 року в місті Бережани діють: 

- 1 стадіон; 

- 4 майданчики з тренажерним обладнанням; 

- 1 футбольне поле; 

- 7 спортивних майданчиків, в тому числі 1 з синтетичним покриттям; 

- 2 стрілецькі тири; 

- 2 спортивні зали; 

- 1 приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять. 

Протягом 2018 року було проведено певні заходи для виявлення обдарованої 

та активної молоді і залучення її до суспільно-корисної діяльності. 

Так, на виконання міської програми «Молодь. Бережани» було проведено:  

- військово-патріотичний захід для дітей та молоді «Пам’ятай про Крути - 2018»; - 

урочисте вшанування переможців і призерів міських, обласних, Всеукраїнських і 

Міжнародних предметних олімпіад, конкурсів і спортивних змагань;  

- міський етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура»); 

- День молоді України; 

та забезпечено участь молоді міста в турнірі 17-го Кубка Тернопільської області з 

українських інтелектуальних ігор «УНІКУМ» ім. Героя АТО Ореста Квача;  

молодіжному форумі. 

Відповідно до міської цільової соціальної програми оздоровлення та 

відпочинку дітей на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Бережанської міської 

ради від 25.02.2016 р. №116 у 2018 році оздоровлено в УДЦ «Молода гвардія» - 11 
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дітей, УДЦ «Артек» - 7 дітей, в обласних таборах – 80 дітей, в міських мовних 

таборах – 336 дітей. За кошти міського бюджету (120,0 тис. грн.) оздоровлено 38 

дитини. 

Службою у справах дітей Бережанської міської ради здійснюється контроль за 

соціально-правовим  захистом дітей, дотриманням їх прав і свобод, надання 

соціальних послуг сім’ям з дітьми, молоді, учасникам АТО, внутрішньо 

переселеним особам. 

На обліку служби у справах дітей  перебуває 12 дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, (3 дитини-сироти та 9 дітей, позбавлених 

батьківського піклування). Із загальної кількості таких дітей 5 дітей виховуються в 

сім’ях опікунів (піклувальників), 2  – в прийомних сім’ях, 1 – в дитячому будинку 

сімейного типу,    3 – в навчальних закладах   на повному державному забезпеченні. 

В місцевому банку даних перебуває 3 дітей, які можуть бути усиновленими. 

Протягом року  усиновлень громадянами України дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування не було.  

       На профілактичному обліку служби у справах дітей перебуває 34  дитини, які 

проживають у 14 сім’ях, в яких батьки, або особи що їх заміняють, ухиляються від 

виконання батьківських обов’язків. З метою запобігання правопорушень в таких 

сім′ях, проводилась профілактична робота спрямована на виявлення та усунення 

причин і умов, що сприяють вчиненню дітьми правопорушень. 

 

ТУРИЗМ ТА РЕКРЕАЦІЯ 
Місто має значні рекреаційні ресурси, основу яких становлять кліматичні 

ландшафтні умови, водні об'єкти, джерела мінеральних вод, історико-культурні 

об'єкти, що сприяє розвитку  туризму різного напряму. 

На території розташований екологічний комплекс «Кашталівка» із 

унікальними природніми умовами, місце релігійного паломництва «Монастирок», 

урочища Рурисько, Сторожисько, дендропарк Рай. 

На території міського замку Сенявських проводяться різноманітні фестивалі. 

В монастирі Бернардинів відновлено функціонування церкви, проводяться відправи, 

влаштовано хресну дорогу. 

Працівниками Бережанського районного краєзнавчого музею проводяться 

платні екскурсії по місту для  туристів та гостей міста. 

Крім того, у місті працює ще три музеї: - Бережанський музей книги; - 

літературно-меморіальний музей  Богдана Лепкого; - музей переслідуваної церкви. 

 

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

Протягом  року  до водойм міста потрапляє близько 205 тис. куб. метрів 

неочищених зворотних вод, основними забруднювачами є житловий сектор міста.  

Причиною незадовільної роботи очисних споруд  є застарілість обладнання, 

несвоєчасне проведення ремонту, відсутність коштів для здійснення реконструкції.  

Не менш гострою проблемою залишається проблема утилізації твердих 

побутових відходів в місті, на території міської ради відсутнє сміттєзвалище. Для 
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вивезення сміття використовується сміттєзвалище в с. Павлів Курянівської сільської 

ради. 

 

ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНЬОГО ХАРАКТЕРУ 

На території міста Бережани розташовано ряд потенційно небезпечних 

об’єктів, які несуть загрозу життю і здоров’ю людей та довкіллю. внаслідок 

високого рівня зношення технологічного обладнання більшості підприємств, 

складається тенденція до виникнення надзвичайних ситуацій. 

Протягом звітного періоду 2018 року було виділено 30000,00 гривень з 

резервного фонду міського бюджету для проведення заходів з видалення аварійно-

небезпечних дерев у м. Бережани, селах Рай та Лісники ( розпорядження міського 

голови від 07  березня 2018 року №58). 

При Бережанській міській раді створена та діє комісія з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Протягом звітного періоду відбулося 

5 засідань, вирішено 14 питань.    

 

ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ, ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН ТА 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ПРАВОПОРЯДКУ 

Питання забезпечення надання соціальних та освітніх послуг, медичної 

допомоги, допомоги у відновленні документів, реєстрації місця проживання або 

перебування, сприяння працевлаштуванню бездомним особам, особам звільненим з 

місць позбавлення волі реалізовується в контексті загальнодержавних соціальних 

функцій органів влади. 

Захист економічної конкуренції та розвиток добросовісної конкуренції, 

зменшення адміністративного впливу на ринкові процеси, оптимізація державного 

втручання у фінансово-господарську діяльність суб’єктів господарювання 

здійснювався в рамках надання адміністративних послуг суб’єктам підприємницької 

діяльності щодо реєстрації юридичних відносин з державою, надання сприяння у 

розвитку власного бізнесу, оформлення дозвільних документів тощо. 

Створення ефективного механізму державного регулювання діяльності 

суб’єктів природних монополій передбачає здійснення моніторингу суб’єктів 

діяльності, які здійснюють господарську діяльність на території міста. 
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ІІ. ГОЛОВНІ ПРОБЛЕМИ 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТА 
Внаслідок впливу загальнодержавної фінансово-економічної кризи на 

соціально-економічні процеси в місті у попередні роки  виникло  ряд проблемних 

питань розвитку окремих секторів економіки, від вирішення яких великою мірою 

залежить  виконання програми соціально-економічного розвитку міста у 2019 році. 

До основних чинників, які стримують соціально-економічний розвиток міста 

слід віднести: 

- суттєве скорочення замовлень на продукцію промисловості будівельних 

матеріалів через скорочення обсягів виконаних будівельних робіт в регіоні, висока 

вартість енергетичних ресурсів; 

- нестача власних обігових коштів і капітальних вкладень у модернізацію 

виробничих потужностей; 

- у будівництві: зменшення інвестицій у житлове будівництво; скорочення 

обсягів інвестування та призупинення інвестування виробничих об’єктів, зменшення 

обсягів завершеного будівництва прийнятого в експлуатацію; 

- високий знос основних фондів підприємств та висока енерго - та 

матеріаломісткість виготовленої продукції і, як наслідок, низькі темпи підвищення 

конкурентоспроможності промисловості та ефективності виробництва, зниження 

купівельної спроможності на внутрішньому ринку;  

- недостатні темпи впровадження інноваційних процесів у виробництво; 

- здорожчання сировини; 

- потреба у кваліфікаційних кадрах; 

- зниження рівня економічної активності населення, в тому числі і серед осіб 

працездатного віку; 

- трудова міграція за межі міста, в тому числі за кордон; 

-професійно-кваліфікаційний дисбаланс робочої сили; 

- наявність тіньової зайнятості; 

- на ринку праці:  скорочення працівників у реальному секторі економіки, 

перехід на режим роботи в умовах неповної зайнятості. 



20 

 

ІІІ. ГОЛОВНІ ПРІОРИТЕТИ, ЗАВДАННЯ  ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ  МІСТА БЕРЕЖАНИ НА 

2019 РІК 

Ключовим пріоритетом Програми соціально-економічного та культурного 

розвитку міста на 2019 рік  є покращення якості життя населення міста. 

Серед головних пріоритетів: 

- розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення; 

- підвищення конкурентоспроможності міста; 

- розвиток  туристично-рекреаційного потенціалу. 

План дій міських органів влади та самоврядування щодо реалізації Програми 

систематизовано у таблиці 2  «Пріоритетні напрямки соціально-економічного та 

культурного розвитку міста на 2019 рік» та у таблиці 3 «Основні заходи щодо 

виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2019 

рік».  

 

ПРОГНОЗНІ АНАЛІТИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ НА 2019 РІК 

 

ПРОМИСЛОВІСТЬ 

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ всього у 

2019 році складе 155,3 млн. грн., що становитиме  105,0 % до планового обсягу 

реалізованої продукції на кінець 2018 року. 

Планується нарощення виробництва по всіх промислових підприємствах 

міста. 

 

ДОРОЖНЯ ІНФРАСТРУКТУРА, ТРАНСПОРТ ТА ЗВ’ЯЗОК 
Першочерговими з огляду на актуальність для реалізації у 2019 році на 

території міста будуть наступні заходи: 

- впорядкування роботи мережі місць паркування автотранспорту; 

- удосконалення організації дорожнього руху в місцях концентрації ДТП; 

- облаштування міських автобусних зупинок, лавками з навісами 

(павільйонами); 

- реконструкція зовнішнього освітлення вулиць; 

- підвищення рівня безпеки перевезень пасажирів та вантажів шляхом 

посилення вимог до автомобільних перевізників та забезпечення контролю за 

дотриманням ними вимог законодавства з питань безпеки дорожнього руху. 

Проекти, які плануються реалізувати у 2019 році: 

1.  Капітальний ремонт фасадів з заміною вікон будівлі Бережанської школи-

гімназії ім. Б. Лепкого по вул. Руська – 705,0 тис грн.; 

2.  Капітальний ремонт вул. Львівська – 2 405 076 грн.; 

3.  Капітальний ремонт вул. Шевченка – 1 399 249 грн.; 

4.  Капітальний ремонт вул. Гоголя – 1 497 361 грн.; 

5. Капітальний ремонт вул. Червона – 790,879 грн.; 

6.  Водопровідні мережі м. Бережани - реконструкція водозабору 
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(реконструкція водопроводу до РЧВ)  - 4 448 682 грн. 

 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ 
В умовах зменшення видатків на утримання установ та обмеження 

бюджетного фінансування, найбільш раціональним вважатиметься подальше 

запровадження енерогоощадних технологій, особливо із використанням 

альтернативних джерел енергії. Протягом 2019 року планується: 

- заміна та модернізація котелень і котельного обладнання на об’єктах бюджетної 

сфери з використанням  місцевих  альтернативних   видів палива; 

- впровадження систем  електроопалення  (електротепло-акумуляційного обігріву 

та гарячого водопостачання); 

- проведення санації будівель бюджетних установ; 

- впровадження енергоефективних освітлювальних приладів в бюджетних 

установах; 

- сприяння реалізації проектів з використанням енергії сонця для вироблення 

електричної енергії, будівництва вітрових електростанцій, освоєння виробництва 

твердого  палива (паливні брикети, пелети); 

- проведення заходів з популяризації енергоефективності серед населення 

(проведення консультацій, проведення круглих столів, виступи у засобах масової 

інформації), стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів 

шляхом відшкодування частини відсотків кредитів, залучених на придбання 

енергоефективного обладнання та матеріалів. 

 

КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування у 2018 

році по очікуваних даних становитиме 23 млн. грн.,  та у 2019 році - 25 млн. 

грн.,що складе 109% до показника на кінець року. 

Очікуваний показник обсягу капітальних інвестицій на одну особу у 2018 

році становитиме 1165,1 гривень, та у 2019 – 1275,5 грн., що складе 109% до 

показника на кінець 2018 року. 

Обсяг роздрібного товарообороту  у закладах  торгівлі всіх форм власності 

на кінець 2018 року становитиме  110 млн. грн., що складе 92,9% до програмного 

показника. Обсяг реалізації  послуг досягне 30,0 млн. грн., що становитиме 107% 

до програмного показника. 

 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

З метою виходу на зовнішні ринки місцевих товаровиробників планується 

вжити заходів, щодо представлення їх продукції на інвестиційних бізнес-форумах 

та інших заходах із залученням зовнішніх інвесторів та торгових представників.  
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НАЛАГОДЖЕННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА З МІЖНАРОДНИМИ 

ІНСТИТУЦІЯМИ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТІВ МІЖНАРОДНОЇ 

ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ 

Планується залучення додаткового фінансування від грантових організацій 

на потреби громадянських ініціатив щодо розвитку соціально-культурної та 

інфраструктурної складової  місцевих громад, покращення енергоефективності та 

енергозбереження. 

 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО  

ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ 
З метою розвитку соціально-культурної сфери міста у 2019 році головним 

питанням  стане  відновлення будівель та споруд, в яких розміщені бюджетні 

установи, забезпечення доступу до міських установ та інфраструктури, її 

відновлення, приведення видатків на їх утримання до економічно обґрунтованих, 

їх мінімізація, шляхом запровадження енергоощадних технологій.  

 

НАСЕЛЕННЯ, ЗАРОБІТНА ПЛАТА ТА РИНОК ПРАЦІ 

За  очікуваними  даними,  які   ґрунтуються    на   аналізі   статистичних  

даних    минулих  років    та  сучасної   демографічної   ситуації  у  державі  та  

місті  у 2018  році    середньорічна  чисельність    наявного  населення   буде  

складати  19,6 тис. осіб . 

За  рахунок  впровадження   заходів   щодо  легалізації  трудових  

відносин, підвищення  продуктивності  праці   в 2019  році  очікується  

середньомісячна   заробітна   плата,  у розмірі  6537 грн.  на  одного  штатного  

працівника. 

 

ОСВІТА І НАУКА 

Проблемні питання галузі, які вирішуватимуться впродовж 2019 року: 

- необхідність подальшого технічного переоснащення навчальних закладів, 

забезпечення сучасними засобами навчання, комп’ютерною технікою, 

ліцензійними програмними продуктами, широкомасштабне впровадження в 

навчально-виховний процес інформаційно-комунікаційних технологій; 

- необхідність покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів міста; 

- недостатня кількість місць у дошкільних навчальних закладах; 

- недостатнє фінансування місцевих програм і галузі зокрема. 

 

КУЛЬТУРА 
Основні проблемні питання галузі культури - покращення матеріально-

технічної бази, а саме:  

- відсутнє опалення глядацького залу народного дому с.Рай (потреба у 

встановленні пічки на тверде паливо); 

- встановлення обмостки та вхідних дверей у бібліотеці-філіалі с.Рай; 

- ремонт частини даху, віконних відкосів, вирішення проблеми несправності пічок 

у народному домі с.Лісники; 
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- ремонт даху та встановлення вхідних дверей у бібліотеці-філіалі с.Лісники; 

- встановлення бруківки при вході у Бережанську державну школу мистецтв; 

- продовження капітального ремонту МБК «Просвіта» (встановлення бруківки, 

дашків над вхідними дверима). 

 

ТУРИЗМ ТА РЕКРЕАЦІЯ 

Основними завданнями у сфері культури в частині розвитку туристичного 

потенціалу та природовідновлення у 2019 році будуть: 

- організація та проведення культурно-мистецьких заходів, в тому числі 

міжрегіональних, по відзначенню історичних та державних дат, фестивалів та 

конкурсів, які приваблюватимуть туристів із інших регіонів держави; 

- реалізація завдань програм збереження культурної спадщини, підтримки та 

розвитку культури і мистецтва, розвитку туризму в місті Бережани; 

- популяризація туристичного потенціалу міста; 

- забезпечення туристичної привабливості. 
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ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ, 

РЕАЛІЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ ПРОГРАМИ 

Забезпечення виконання завдань Програми передбачається шляхом 

поетапного та якісного виконання пріоритетних завдань та заходів виконавцями. 

Заходи передбачають удосконалення та формування механізмів, що 

сприятимуть поліпшенню інвестиційного клімату в місті, результатів фінансово-

господарської діяльності суб’єктів господарювання міста, розв’язанню 

проблемних питань соціально-економічного та культурного розвитку, у тому 

числі підвищення рівня зайнятості та оплати праці, детінізації економічних 

процесів. Система заходів визначає терміни та конкретних виконавців і буде 

впроваджена до виконання шляхом прийняття відповідних розпорядчих 

документів. Основними виконавцями заходів Програми є структурні підрозділи 

міської ради, суб’єкти господарювання, комунальні підприємства, які діють на 

території міста. 

Міська рада визначає першочерговість виконання заходів з урахуванням 

пріоритетних напрямків Програми та вирішення проблемних питань соціально-

економічного розвитку. 

Механізм реалізації заходів та контроль за виконанням Програми 

передбачає: 

– постійний моніторинг виконання основних показників та заходів 

Програми; 

– щоквартальний розгляд питання про хід виконання Програми на 

засіданнях виконавчого комітету міської ради; 

– підготовку розпорядчих документів міського голови та виконавчого 

комітету з питань виконання програми; 

– відповідальність виконавців, що беруть участь у реалізації заходів 

Програми. 

Координацію діяльності виконавців Програми здійснює сектор економіки 

міської ради. 

Відповідальні виконавці за підсумками 2019 року звітуватимуть про хід 

виконання та ефективність реалізації заходів Програми на сесії міської ради. 
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V. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 
Фінансове забезпечення Програми здійснюватиметься в межах бюджетних 

призначень державного та місцевих бюджетів, у тому числі з бюджету розвитку 

міста,  коштів підприємств і організацій та інших джерел фінансування, що не 

суперечать чинному законодавству. 

Обсяг бюджетних асигнувань, спрямованих на підтримку Програми, 

визначається міською радою при затвердженні міського бюджету. 

На 2019 рік пропонується акумулювати кошти на виконання прийнятих 

найважливіших цільових програм, спрямованих на стимулювання економічного 

розвитку, соціальний захист населення, створення належних умов 

життєзабезпечення. 

 

VI. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 
Контроль за виконанням програми та основними її показниками 

здійснюватиметься шляхом регулярного розгляду стану реалізації основних 

заходів, моніторингу показників програми на засіданнях виконавчого комітету 

міської ради, на сесіях міської ради. За результатами аналізу етапів виконання 

програми прийматимуться відповідні рішення керівництвом міста у вигляді 

розпоряджень. 
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Таблиця 1 

Основні показники програми соціально-економічного та  

культурного розвитку міста Бережани на 2019 рік 

 

Показники 
Одиниця 

виміру 

2017 рік 

звіт  

2018 рік 2019 рік 

програма очікуване 

% 

виконання 

програми 

Програма 

% до підсумків 

програми 2018 

року 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Економічна ефективність 

1.1. Промисловість 

Індекс промислового 

виробництва  

% 89,3 105 108  
105  

Обсяг реалізованої промислової 

продукції (товарів, послуг) без 

ПДВ 

млн. грн. 137,3 143,8 148,3 103 155,3 105 

Обсяг реалізованої промислової 

продукції у розрахунку на одну 

особу населення  

грн. 7006,08 

7317,5 7566,3 103 7944,5 105 

Виробництво найважливіших 

видів промислової продукції у 

натуральному вимірі: 

     

  

Продовольча група        

– м'ясо і субпродукти тонн       

– вироби ковбасні тонн       

– соки фруктові та овочеві тонн       

– олія соєва нерафінована та її 

фракції 

тонн     

  

– молоко рідке оброблене тонн       

– масло вершкове тонн       
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– сири свіжі неферментовані та 

сичужні 

тонн     

  

– борошно тонн       

– крупи тонн       

– хліб та вироби хлібобулочні тонн 227 238,4 286,3 120 300,6 105 

– корми готові для тварин тонн       

– води натуральні мінеральні 

газовані  

тис. дал     

  

– цукор пісок із цукрових 

буряків 

тонн     

  

Непродовольча група        

- ящики тарні тонн 4426,5 4426,5 5581,7 126 5860,7 105 

- паркет штучний тис.кв.м. 18,6 19,5 19 97 19,8 104 

- деревина розпилена тис.куб.м

. 
3,3 

3,5 3,4 97 

3,5 104 

- паливні брикети з тирси тонн 634 665,7 437,1 65,6 455 104 

- вироби будівельні з пластмаси кг 606405 636725,3 776742,8 100,5 815579,9 105 

– спирт етиловий  тис. дал.       

– люстри , лампи і освітлювальне 

обладнання  

тис. 

штук 

    

  

– меблі  штук       

1.2. Сільське господарство 
 

Валова продукція сільського 

господарства по всіх категоріях 

господарств (в порівняльних 

цінах) – всього, 

млн. грн. 

4,54 5,4     

в тому числі:         
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– с/г підприємства млн. грн. 4,54 5,4     

– населення  млн. грн.       

Валова продукція сільського 

господарства на одну особу 

гривень     
  

Обсяг виробництва 

сільськогосподарської продукції 

в натуральному виразі всіма 

категоріями господарств:  

    

  

– зернові культури тонн       

– цукрові буряки тис.тонн       

– картопля тис.тонн       

– овочі (відкритого ґрунту) тис.тонн       

– молоко тис.тонн       

– м'ясо тис.тонн       

– яйця  млн шт.       

Обсяг виробництва 

сільськогосподарської продукції 

в натуральному виразі с/г 

підприємствами:   

345,1 588   

  

– зернові культури тис.тонн       

– цукрові буряки тис.тонн       

– картопля тис.тонн       

– овочі (відкритого ґрунту) тис.тонн       

– молоко тис.тонн       

– м'ясо тис.тонн       

– яйця  млн шт.       

Обсяг виробництва        
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сільськогосподарської продукції 

в натуральному виразі 

населенням:  

– зернові культури тис.тонн       

– цукрові буряки тис.тонн       

– картопля тис.тонн       

– овочі (відкритого грунту) тис.тонн       

– молоко тис.тонн       

– м'ясо тис.тонн       

– яйця  млн шт.       

1.3. Будівництво 

 

Індекс будівельної продукції % 57,4 153,6 47,6  116,6  

Обсяг виконаних будівельних 

робіт на одну особу 

грн.  

213,5 

 

186,4 

 

160 

 

- 

 

163,2 
 

- 

Виробництво будівельних 

матеріалів  

    
  

– цегла керамічна будівельна млн. шт. 

умовної 

цегли 

    

  

– елементи конструкцій збірні 

для будівництва з цементу, 

бетону або каменю штучного –  

тис.м
3
 

    

  

– розчини бетонні, готові для 

використання 
тис. т 

    
  

– пісок, галька, гравій та щебінь 

для будівництва 

 

тис.м
3
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– блоки дверні й віконні, з 

пластмас 
тис. шт.. 

    

  

– вікна засклені з пластмас тис.шт       

Загальна площа житла, 

введеного в експлуатацію за 

рахунок всіх джерел 

фінансування 

тис. кв. м  

3,8 

 

4,0 

 

1,2 

 

30 

3 250 

Обсяг прийнятої в експлуатацію 

загальної площі житла у 

розрахунку на 10 тис. осіб 

населення 

кв. м.  1928,9 2030,4 500 24,6 

520 104 

 

2. Інвестиційний розвиток та зовнішньоекономічна співпраця 

Обсяг капітальних інвестицій за 

рахунок усіх джерел 

фінансування  

Млн. 

грн. 40,2 23 23 100 25 109 

Обсяг капітальних інвестицій на 

одну особу 

гривень  
2051 1165,1 1165.1 100 1275,5 109 

Обсяг капітальних інвестицій за 

видами економічної діяльності 

та за рахунок усіх джерел 

фінансування:  

 

   

 

  

- в промисловість  млн грн             20 15,3 15 98 16.2 108 

- в сільське господарство, лісове 

господарство та рибне 

господарство млн грн 

   

 

  

- в будівництво млн грн             4,1 6,3 3 47 3,5 116,6 

Обсяг прямих іноземних млн дол. 0,953 0,953 0,953 100 0,960 101 
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інвестицій, за наростаючим 

підсумком – всього 

США 

Обсяг прямих іноземних 

інвестицій з початку року 

(надходження) 

 

млн дол. 

США 
   

 

  

Обсяг прямих іноземних 

інвестицій на одну особу 

 

дол. 

США 50,3 51,2 51,5 100 52,5 102 

Зовнішньоторговельний оборот 

товарами 

млн дол. 

США 
    

  

в тому числі:        

– експорт млн дол. 

США 
    

  

– імпорт млн дол. 

США 
    

  

4. Розвиток інфраструктури 
5.  

Обсяг перевезень вантажів:  тис.тонн 10,9 11,5 13,0 113 13,6 105 

-  залізничним транспортом тис.тонн       

- автотранспортом тис.тонн 10,9 11,5 13,0 113 13,6 105 

Обсяг перевезень пасажирів: тис.осіб 4709 4944,5 1650,6 33 1720 104 

- залізничним транспортом тис.осіб       

- автотранспортом тис.осіб 4709 4944,5 1650,6 33 1720 104 

Кількість користувачів мережі 

Інтернет 

одиниць 2200 
2222 2222 100 2235 101 

4. Розвиток малого-середнього підприємництва 

Кількість малих та середніх одиниць 71/3 75/3 74/3 98/100 75/3 102/100 
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підприємств  

Кількість діючих малих/середніх 

підприємств на 10 тис. 

населення 

одиниць 

37/2 38/2 

37/2 97/100 

38/2 102/100 

Чисельність працюючих на 

малих та середніх підприємствах 

тис. осіб 
535/340 545/340 

510/330 92/97 
550/337 108/102 

Кількість зареєстрованих 

суб’єктів господарювання – 

фізичних осіб  

тис. осіб 

687 694 716 103 720 101 

Надходження до бюджетів всіх 

рівнів від діяльності малого та 

середнього підприємництва 

млн грн 12,6/2,1 13,0/2,2 
19,6/15,

5 
159/704 20,4/16,2 104/105 

Кількість створених робочих 

місць в малому та середньому 

підприємництві 

місць 

150 158 220 139 235 106 

5. Торгівля і побутове обслуговування 

Обсяг роздрібного 

товарообороту підприємств, які 

здійснюють діяльність із 

роздрібної торгівлі  

млн. грн. 113,8 118,4 110 92,9 115 104,5 

Обсяги реалізованих послуг млн. грн. 25,0 26,0 28 107 30 107,1 
6. Ефективність ринку праці 

Середньорічна чисельність 

наявного населення 

тис. осіб 
19,7 19,6 19,6 100 19,6 100 

Чисельність прийнятих на 

роботу на новостворені робочі 

місця 

тис. осіб 

315 320 320 

100 

600 187 

Фонд оплати праці штатних млн грн 325,0 331 265.7 80.2 320.5 120.6 
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працівників, зайнятих у сферах 

економічної діяльності 

Середньооблікова кількість 

штатних працівників 

осіб 
3771 3800 3387 

89 
3563 105 

Середньомісячна зарплата 

штатних працівників, зайнятих у 

сферах економічної діяльності, 

гривень 

6000 7413 6537 

88 

7496 114 

в тому числі:      -  

– у промисловості гривень 7487 7600 7600 100 7600 100 

– у сільському господарстві гривень     -  

– у будівництві гривень 3250 3400 3400 100 4440 130 

Середньомісячна зарплата 

працівників у бюджетних 

установах 

гривень 

4900 6000 6000 

100 

6865 114 

7. Доступність та якість послуг у сфері освіти 

Кількість учнів у 

загальноосвітніх навчальних 

закладах 

тис. осіб 

1,933 2,030 1,933 95,2 1,919 99,3 

Кількість дітей у постійних 

дошкільних закладах 

тис. осіб 
0,664 0,700 0,664 94,8 688 103,6 

Охоплення дітей (від трьох до 

шести років) постійними 

дошкільними закладами (у % до 

кількості дітей відповідного 

віку) 

% 

80 80 80,4 100,5 84,7 105,3 

8. Доступність та якість послуг у сфері охорони здоров’я 

Забезпеченість населення 

стаціонарними ліжками на  10 

одиниць 
45.6 45.6 45.6 100 45.6 100 
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тис. населення 

Забезпеченість лікарями 

загальної практики сімейної 

медицини на  10 тис. населення 

 

7.2 7.2 7.4 102 7.4 100 

Кількість померлих дітей  віком 

до одного року на  1000 

народжених живими 

проміле 

6.5 6.0 8.3 138 6.0 72 

Кількість осіб, що хворіють на 

активний туберкульоз, на 100 

тис. населення  

 

48.9 47.2 7.4 15.6 7.4 100 

- в тому числі в сільській 

місцевості 

 
65.2 63.2     

Кількість осіб, в яких вперше 

виявлено онкозахворювання на  

100 тис. населення  

 

305.8 302 28.3 9.3 28.3 100 

- в тому числі в сільській 

місцевості 

 
259.2 255     

9. Доступність послуг у сфері культури 

Кількість масових бібліотек  одиниць 3 3 3 100 3 100 

Книжковий фонд бібліотек  тис. 

примірн

иків 

79,6 50,0 56,0 112 56,0 100 

Кількість клубних установ  одиниць               3 3 3 100 3 100 

10. Раціональне природокористування та якість довкілля 

Відведено (скинуто) зворотніх 

вод, 

тис.куб.

м 
205 205 205 100 205 100 

в тому числі:        

Забруднених, з них: тис.куб. 205 205 205 100 205 100 



35 
 

м 

- без очищення  

тис.куб.

м 
200 200 200 100 200 100 

- нормативно–очищених 

тис.куб.

м 
5,0 5,0 5,0 100 5,0 100 

Викиди шкідливих речовин у 

повітря тис.тонн 
      

в тому числі:        

стаціонарними джерелами 

забруднення тис тонн 
    

  

автомобільним транспортом тис тонн       

 

 

 

Таблиця 2 

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ  

соціально-економічного та культурного розвитку міста Бережани на 2019 рік 

 

№ 

з/п 

Пріоритетне 

завдання 

соціально-

економічного 

розвитку 

Заходи спрямовані на реалізацію 

пріоритетного завдання 

Обсяги фінансування (тис.грн.) Головний 

розпорядник 

коштів або 

відповідальний 

виконавець 

всього 
Держ. 

бюджет 

Місц. 

бюдж. 

Інші 

джерел

а 

1 Розвиток 

людського 

капіталу та 

підвищення 

стандартів 

Проведення заходів до Дня усиновлення під 

гаслом “Не залишимо без уваги жодної дитини”, 

тижнів пропаганди правових знань, обласного 

марафону “З турботою про дитину”, місячника 

пропаганди основних положень Конвенції ООН 

про права дитини, обласного огляду-конкурсу на 

кращу організацію правового навчання і 

виховання, а також провести заходи до свята 

55  55  Служба у справах 

дітей, надання 

соціальної допомоги 

сім’ям з дітьми та 

молоді 
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життя 

населення 

Великодня, Дня матері, свята Миколая, 

святкування Різдва, акції «Діти мають права» до 

Міжнародного дня захисту дітей,  із залученням 

до них дітей-переселенців, дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, дітей, які 

перебувають в складних життєвих обставинах, 

дітей-інвалідів, дітей, які переселилися із зони 

проведення АТО, дітей, батьки яких є 

учасниками АТО, які проживають в місті та 

охоплені різними формами виховання; та участь 

в обласному фестивалі «Повір у себе» для 

дітей та молоді з функціональними 

обмеженнями 

2 Підвищення 

конкурентосп

роможно- 

сті регіону 

Підвищення 

конкурентоспроможності 

туристичних продуктів міста: 

- Розробка та виготовлення 

презентаційних і 

інформаційних матеріалів 

про місто Бережани 

(відеоматеріали, буклети, 

карти, путівники, календарі, 

пакети, футболки, плакати 

тощо). 

- Конкурс проектів 

«візитівки» 

( фотозона) міста; 

- Придбання та встановлення  

фотозони; 

- Виготовлення та 

встановлення карти-

путівника визначних місць 

 

 

30,0 

 

 

 

 

 

1,0 

 

50,0 

 

10,0 

  

 

30,0 

 

 

 

 

 

1,0 

 

50,0 

 

10,0 

 Відділ культури, 

туризму та 

релігій міської 

ради 
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м.Бережани 

 

 

  Оновлення формату проведення 

традиційних заходів: 

- проведення Свята Зими; 

- заходів до Всесвітнього дня 

туризму; 

- Дня незалежності України, 

Дня Міста 

 

 

30,0 

3,0 

120,0 

  

 

30,0 

3,0 

120,0 

 Відділ культури, 

туризму та 

релігій міської 

ради 

  Забезпечення зміцнення 

матеріально-технічної бази 

закладів культури: 

- ремонт підлоги в 

експозиційному залі 

М.Шашкевича у міському музеї 

книги; 

- ремонт кабінету директора 

міського музею книги; 

- встановлення бруківки на 

подвір’ї Бережанської державної 

школи мистецтв; 

- ремонт хорового класу 

Бережанської державної школи 

мистецтв; 

- придбання меблів для 

Бережанської державної школи 

мистецтв; 

 

 

20,0 

 

10,0 

 

70,0 

 

50,0 

 

26,0 

 

84,0 

 

30,0 

 

 

10,0 

  

 

20,0 

 

10,0 

 

70,0 

 

50,0 

 

26,0 

 

84,0 

 

30,0 

 

 

10,0 

 Відділ культури, 

туризму та 

релігій міської 

ради 
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- придбання музичних 

інструментів для Бережанської 

державної школи мистецтв; 

- поповнення бібліотечного 

фонду  Бережанської міської 

бібліотеки імені Б.Лепкого; 

- придбання крісел для 

Бережанської державної 

художньої школи 

 

  Поліпшення матеріально-

технічної бази навчальних 

закладів міста: 

- поточний ремонт санвузла 

Бережанської ЗОШ І-ІІІ ст. №1; 

- капітальний ремонт фасадів з 

заміною вікон будівлі 

Бережанської школи-гімназії 

ім.Б.Лепкого; 

- придбання комп’ютерного 

обладнання та меблів для 

навчальних закладів; 

- поточний ремонт будівлі МНВК 

- капітальний ремонт 

(відновлення фасадів) 

Бережанської ЗОШ І-ІІІ ст. №1; 

- придбання театральних крісел 

для актової зали Бережанської 

 

 

200,00 

 

705,00 

 

 

200,00 

 

200,00 

200,00 

 

200,00 

 

150,00 

 

200,00 

  

 

200,00 

 

705,00 

 

 

200,00 

 

200,00 

200,00 

 

200,00 

 

150,00 

 

200,00 

 Відділ освіти, 

молоді і спорту 

Бережанської 

міської ради 
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ЗОШ І-ІІІ ст. №3; 

- придбання обладнання для 

кабінетів фізики і хімії в 

навчальних закладах 

- поточний ремонт покрівлі 

Бережанської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 

  Впровадження проектів по 

енергозбереженню в начальних 

закладах міста: 

- капітальний ремонт будинку 

ЦДЮТ з заміною вікон; 

- реконструкція покрівлі та 

системи опалення зі 

встановленням 

твердопаливного котла в ДНЗ 

«Ромашка» ; 

- будівництво котельні ДНЗ 

«Росинка» 

 

 

 

400,00 

 

2212,3 

 

 

370,00 

 

 

 

 

 

1991,1 

 

 

 

400,00 

 

221,2 

 

 

370,00 

 Відділ освіти, 

молоді і спорту 

Бережанської 

міської ради 

  Забезпечення морального та 

матеріального стимулювання і 

підтримки працівників галузі 

освіти 

60,0  60,0  Відділ освіти, 

молоді і спорту 

Бережанської 

міської ради 

  Забезпечення морального, 

матеріального стимулювання і 

підтримки творчих здібностей 

учнівської молоді 

30,0  30,0  Відділ освіти, 

молоді і спорту 

Бережанської 

міської ради  

  Забезпечення організації 

літнього  відпочинку та 

150,0  150,0  Відділ освіти, 

молоді і спорту 
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оздоровлення дітей пільгових 

категорій , що потребують 

особливої соціальної уваги та 

підтримки 

Бережанської 

міської ради 

  Проведення молодіжних 

культурно-мистецьких 

фестивалів, конкурсів, виставок 

художньої творчості, пленерів, 

творчих акцій та здійснення 

інших заходів спрямованих на 

виявлення і самореалізацію 

обдарованих дітей та молоді 

120,0  120,0  Відділ освіти, 

молоді і спорту 

Бережанської 

міської ради  

  Здійснення будівництва нових, 

підтримання у функціональному 

стані існуючих спортивних та 

дитячих майданчиків 

1433,0 1147,0 286,0  Відділ освіти, 

молоді і спорту 

Бережанської 

міської ради 

  Проведення міських спортивно-

масових заходів; забезпечення 

участі збірних команд з видів 

спорту в обласних, державних і 

міжнародних змаганнях; 

проведення навчально-

тренувальних зборів для збірних 

команд міста з видів спорту; 

придбання спортивної форми, 

інвентаря, обладнання, 

медикаментів, канцтоварів, 

транспортне обслуговування 

300,0  300,0  Відділ освіти, 

молоді і спорту 

Бережанської 

міської ради 
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змагань та друк поліграфічної 

продукції для обслуговування 

змагань, озвучення змагань 

  
Проведення ремонту 

автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення 

та забезпечення їх 

експлуатаційного утримання. 

 

 

 

1600.0 

  

 

 

1600.0 

 Відділ житлово – 

комунального 

господарства, 

містобудування та 

архітектури, сектор 

економіки міської 

ради, Бережанське 

МКП «Господар» 
3 Розвиток 

сільських 

територій 

      

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

ОСНОВНІ ЗАХОДИ 

щодо виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку 

міста Бережани на 2019 рік 
№ 

з/п 

Назва заходу Термін 

виконання 

Відповідальні виконавці Примітка 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. Промисловість 

1.  Залучення промислових підприємств до участі у регіональних та 

міжнародних виставково-ярмаркових заходах, проведення презентацій 

2019 рік Сектор економіки міської ради та підприємства 

міста 
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продукції промислових підприємств з метою пошуку потенційних партнерів 

та освоєння нових ринків збуту 

2.  Відновлення виробничої діяльності ВАТ «Бережанський цегельний завод 

«Керамік»». 

2019 рік Сектор економіки міської ради, ВАТ 

«Бережанський цегельний завод «Керамік»» 

 

3.  Залучення інвестицій для відновлення діяльності існуючих виробничих 

потужностей ВАТ «Бережанський склозавод», ВАТ «Мікрон» 

2019 рік Виконавчий комітет Бережанської міської ради 

,сектор економіки міської ради 

 

2. Сільське господарство 

2.1.     

3. Дорожня інфраструктура, транспорт та зв'язок 

1.  Підвищення якості пасажирських перевезень на всіх видах транспорту. 2019 рік Автомобільні перевізники  

2.  Впорядкування роботи мережі місць паркування автотранспорту 2019 рік Виконавчий комітет Бережанської міської ради,  

Бережанське МКП «Господар» 

 

3.  Облаштування міських автобусних зупинок, лавками з навісами 

(павільйонами) 

2019 рік Виконавчий комітет Бережанської міської ради,  

Бережанське МКП «Господар» 

 

4.  Впровадження енергозберігаючих джерел освітлення у зовнішньому 

освітлені населеного пункту 

2019 рік Виконавчий комітет Бережанської міської ради,  

Бережанське МКП «Господар» 

 

5.  Забезпечення капітального та поточного ремонту, експлуатаційне 

утримання доріг місцевого значення та облаштування тротуарних 

пішохідних доріжок 

2019 рік Виконавчий комітет Бережанської міської ради,  

Бережанське МКП «Господар» 

 

6.  Приведення в належний стан придорожньої інфраструктури (знаки, 

розмітка, тротуари, узбіччя, велодоріжки) 

2019 рік Виконавчий комітет Бережанської міської ради,  

Бережанське МКП «Господар» 

 

7.  Сприяння покращенню забезпечення населення міста якісними послугами 

поштового зв’язку 

2019 рік Виконавчий комітет Бережанської міської ради, 

Центральне відділення поштового зв’язку №1 

м. Бережани Тернопільської дирекції 

Українського державного підприємства 

поштового зв’язку «Укрпошта» 

 

8.  Забезпечення розбудови технологічної інфраструктури мережі Інтернет та 

мереж доступу до неї споживачів 

2019 рік Виконавчий комітет Бережанської міської ради, 

Центр електрозв'язку №1 Тернопільської філії 

ВАТ "Укртелеком", ТОВ «МегаКом» 

 

9.  Ініціювати продовження капітального ремонту автомобільної дороги 

загального користування державного значення М-12 Стрий – Тернопіль – 

Кропивницький – Знам`янка на ділянці в м. Бережани 

2019 рік Виконавчий комітет Бережанської міської ради,  

Бережанське МКП «Господар» 

 

4. Енергоефективність 

1.  Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо ефективного 

використання паливно - енергетичних ресурсів, питної води, а також 

альтернативних джерел енергії серед населення міста, в бюджетній і 

комунальній сферах та на промислових підприємствах 

2019 рік Відділ житлово – комунального господарства, 

містобудування та архітектури, сектор 

економіки міської ради 

 

2.  Сприяння підвищенню рівня обізнаності населення щодо економічної 

доцільності використання енергозберігаючого обладнання і технологій у 

власних квартирах та житлових будинках. 

2019 рік Відділ житлово – комунального господарства, 

містобудування та архітектури, сектор 

економіки міської ради 
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3.  Впровадження першочергових, маловитратних заходів з енергозбереження, 

зокрема, модернізація або заміна наявного енергоємного обладнання, заміна 

чи утеплення вхідних дверей, вікон у бюджетній сфері, ремонт чи заміна 

системи опалення, теплових мереж, ремонт чи влаштування шатрових 

покрівель, 

2019 рік Виконавчий комітет Бережанської міської ради 

,відділ житлово – комунального господарства, 

містобудування та архітектури 

 

4.  Реконструкція покрівлі та системи опалення зі встановленням твердо-

паливного котла в ДНЗ «Ромашка» 

2019 рік Виконавчий комітет Бережанської міської ради 

,відділ освіти, молоді та спорту міської ради 

 

5. Капітальне  будівництво та інвестиційна діяльність 

1.  Продовжити роботу з удосконалення та забезпечення прозорості дозвільних 

процедур у будівництві, врахування громадської думки під час вирішення 

питань планування та забудови територій 

2019 рік Відділ житлово – комунального господарства, 

містобудування та архітектури міської ради 

 

2.  Розроблення та оновлення детальних планів територій, у відповідності до 

генерального плану міста, розширення меж міста, як основи вдосконалення 

адміністративно-територіального устрою країни - розроблення, погодження 

та затвердження містобудівної документації у порядку, передбаченому 

законодавством 

2019 рік Відділ житлово – комунального господарства, 

містобудування та архітектури міської ради, 

земельний відділ міської ради 

 

3.  Відновлення фасадів та збереження автентичності будівель, в першу чергу 

центральної частини міста 

2019 рік Відділ житлово – комунального господарства, 

містобудування та архітектури міської ради, 

Бережанське МКП «Господар» 

 

4.  Забезпечення капітального та поточного ремонту, експлуатаційне 

утримання доріг місцевого значення та облаштування тротуарних 

пішохідних доріжок 

2019 рік Відділ житлово – комунального господарства, 

містобудування та архітектури міської ради, 

Бережанське МКП «Господар» 

 

5.  Проведення благоустрою та реконструкції міського парку, скверів і дитячих 

майданчиків 

2019 рік Відділ житлово – комунального господарства, 

містобудування та архітектури міської ради, 

МКП «Благоустрій», МКП «Господар» 

 

6.  Сприяння реалізації проектів житлової забудови індивідуальними 

забудовниками 

2019 рік Відділ житлово – комунального господарства, 

містобудування та архітектури міської ради 

 

7.  Розробка та поширення інвестиційних пропозицій серед потенційних 

інвесторів та міжнародної спільноти, зокрема:  

- відбір та підготовка вільних земельних ділянок для інформування 

потенційних інвесторів; 

- забезпечення відбору вільних виробничих площ та об’єктів незавершеного 

будівництва для інформування потенційних інвесторів. 

2019 рік Виконавчий комітет Бережанської міської ради, 

cектор економіки міської ради 

 

8.  Розробка проектних ідей у рамках ДПП 

 

2019 рік Виконавчий комітет Бережанської міської ради, 

cектор економіки міської ради 

 

9.  Підготовка та розповсюдження презентаційних матеріалів про місто 

 

2019 рік Виконавчий комітет Бережанської міської ради, 

cектор економіки міської ради 

 

10.  Сприяти залученню капітальних інвестицій, у тому числі на будівництво та 

реконструкцію об’єктів інфраструктури, соціальної та житлово-комунальної 

сфери за рахунок усіх джерел фінансування 

2019 рік Виконавчий комітет Бережанської міської ради, 

cектор економіки міської ради 
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11.  Поглиблення зв'язків з порідненими закордонними містами у галузях, 

обумовлених в укладених угодах 

2019 рік Виконавчий комітет Бережанської міської ради, 

сектор економіки міської ради 

 

6. Зовнішньоекономічна діяльність 

1.  Поліпшення умов для залучення іноземних інвестицій та збільшення обсягів 

експорту, що покращить зовнішньоторговельний баланс міста і створить 

умови для виробництва нових видів конкурентоспроможної продукції як для 

зовнішнього так і внутрішнього ринку 

2019 рік Виконавчий комітет Бережанської міської ради, 

сектор економіки міської ради 

 

2.  Формування переліку пропозицій підприємств-експортерів області щодо 

можливих поставок товарів на зовнішні ринки у 2019 році 

2019 рік Виконавчий комітет Бережанської міської ради, 

сектор економіки міської ради 

 

3.  Формування інформаційних матеріалів, презентацій, орієнтованих на 

іноземних інвесторів, з урахуванням конкурентних переваг  

2019 рік Виконавчий комітет Бережанської міської ради, 

сектор економіки міської ради 

 

4.  Популяризація інвестиційних переваг міста в Україні та за кордоном 

шляхом участі у публічних заходах (міжнародні та інвестиційні форуми, 

презентації, конференції, “круглі столи”, виставки-ярмарки) 

2019 рік Виконавчий комітет Бережанської міської ради, 

сектор економіки міської ради 

 

5.  Підготовка та розповсюдження інформаційних матеріалів, презентацій, 

орієнтованих на іноземних інвесторів. 

2019 рік Виконавчий комітет Бережанської міської ради, 

сектор економіки міської ради 

 

6.  Сприяння активізації експортної діяльності національних товаровиробників 

та допомога їм у виході на нові ринки збуту 

2019 рік Виконавчий комітет Бережанської міської ради, 

сектор економіки міської ради 

 

7.  Формування сприятливого інвестиційного клімату, позитивного 

інвестиційного іміджу міста, сталого сприйняття реальними та 

потенційними іноземними інвесторами можливостей успішного 

інвестування в економіку міста шляхом поширення інформації про 

інвестиційні можливості, переваги та приклади здійснених успішних 

іноземних інвестицій міста 

2019 рік Виконавчий комітет Бережанської міської ради, 

сектор економіки міської ради 

 

7. Налагодження співробітництва з міжнародними інституціями та реалізація проектів міжнародної технічної допомоги 

1.  Залучення установ та громадських організацій міста до впровадження 

проектів з міжнародною технічною допомогою 

2019 рік Виконавчий комітет Бережанської міської ради, 

сектор економіки міської ради 

 

2.  Участь  громадських організацій, підприємств у форумах, «круглих столах» 

з метою популяризації міста 

2019 рік Виконавчий комітет Бережанської міської ради, 

сектор економіки міської ради 

 

3.  Здійснення заходів щодо укладання угод про партнерство  з потенційними 

містами-побратимами серед країн ЄС 

2019 рік Виконавчий комітет Бережанської міської ради, 

сектор економіки міської ради 

 

8. Житлово-комунальне господарство та енергозбереження 

1.  Проведення комплексної термомодернізації житлових будинків, в яких 

створено ОСББ, шляхом стимулювання здійснення енергозберігаючих 

заходів. 

2019 рік Відділ житлово – комунального господарства, 

містобудування та архітектури міської ради, 

Бережанське МКП «Господар» 

 

2.  Стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів в 

житловому секторі за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів. 

2019 рік Відділ житлово – комунального господарства, 

містобудування та архітектури міської ради, 

Бережанське МКП «Господар» 

 

3.  Будівництво (реконструкція), капітальний ремонт централізованих систем 

водопостачання і водовідведення, в тому числі з використанням 

2019 рік Відділ житлово – комунального господарства, 

містобудування та архітектури міської ради, 
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енергозберігаючого обладнання та технологій. Бережанське МКП «Добробут» 

4.  Впровадити заходи з енергозбереження, у тому числі оснащення, 

інженерних вводів багатоквартирних будинків засобами обліку споживання 

води і теплової енергії 

2019 рік Відділ житлово – комунального господарства, 

містобудування та архітектури міської ради, 

Бережанське МКП «Господар», Бережанське 

МКП «Добробут» 

 

5.  Впровадження першочергових, маловитратних заходів з енергозбереження, 

зокрема, модернізація або заміна наявного енергоємного обладнання, заміна 

чи утеплення вхідних дверей, вікон у бюджетній сфері, ремонт чи заміна 

системи опалення, теплових мереж, ремонт чи влаштування шатрових 

покрівель, контроль за технічним станом приладів обліку (тепла, води, 

світла, газу) в закладах бюджетної сфери 

2019 рік Виконавчий комітет Бережанської міської ради,  

Бережанське МКП «Господар», відділ освіти, 

молоді та спорту міської ради, відділ культури, 

туризму та релігій міської ради 

 

6.  Відновлення наявних та встановлення нових попм-качалок для забезпечення 

населення питною водою.  

2019 рік Виконавчий комітет  Бережанської  міської 

ради, Бережанське МКП «Добробут» 

 

7.  Забезпечення населення міста якісною питною водою для збереження 

здоров’я, поліпшення умов діяльності та підвищення рівня життя населення 

2019 рік Виконавчий комітет  Бережанської  міської 

ради, Бережанське МКП «Добробут» 

 

8.  Проведення поточного ремонту об’єктів благоустрою; ремонту тротуарів 

міста 

2019 рік Виконавчий комітет  Бережанської  міської 

ради, Бережанське МКП «Господар» 

 

9.  Впровадження енергозберігаючих джерел освітлення у зовнішньому 

освітленні населеного пункту. 

2019 рік Виконавчий комітет  Бережанської  міської 

ради, Бережанське МКП «Господар» 

 

10.  Проведення ремонту покрівель, фасадів та виступаючих конструкцій 

житлових будинків міста 

2019 рік Виконавчий комітет  Бережанської  міської 

ради, Бережанське МКП «Господар» 

 

11.  Влаштування дитячих майданчиків на прибудинкових територіях житлових 

будинків 

2019 рік Виконавчий комітет  Бережанської  міської 

ради, ОСББ та комунальні підприємства 

 

12.  Обладнання контейнерних майданчиків на території Бережанської міської 

ради 

2019 рік Відділ житлово – комунального господарства, 

містобудування та архітектури міської ради, 

Бережанське МКП «Господар» 

 

13.  Запровадження системи роздільного збору сміття 2019 рік Виконавчий комітет  Бережанської  міської 

ради, відділ житлово – комунального 

господарства містобудування та архітектури 

міської ради. 

 

14.  Забезпечення надання послуг збирання, вивезення твердих побутових 

відходів та утримання полігонів твердих побутових відходів відповідно до 

чинного законодавства та нормативних документів.  

2019 рік Виконавчий комітет  Бережанської  міської 

ради, відділ житлово – комунального 

господарства, містобудування та архітектури 

міської ради. 

 

15.  Придбання спецтехніки для вивозу сміття (сміттєвоз) та контейнерів для 

обслуговування бюджетних установ міської ради 

2019 рік Виконавчий комітет  Бережанської  міської 

ради, відділ житлово – комунального 

господарства містобудування та архітектури 

міської ради. 

 

16.  Реконструкція об’єктів комунальної теплоенергетики з переведення 

котелень на альтернативні види палива 

2019 рік Виконавчий комітет  Бережанської  міської 

ради, відділ житлово – комунального 
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господарства містобудування та архітектури 

міської ради. 

17.  Впровадження енергоефективних освітлювальних приладів в бюджетній 

сфері 

2019 рік Виконавчий комітет  Бережанської  міської 

ради, відділ житлово – комунального 

господарства містобудування та архітектури 

міської ради. 

 

18.  Освоєння виробництва твердого палива (паливні брикети, торф’яний брикет 

та торф’яна гранула(брикети)) 

2019 рік Виконавчий комітет  Бережанської  міської 

ради, відділ житлово – комунального 

господарства містобудування та архітектури 

міської ради. 

 

19.  заміна подаючого водопроводу від насосної станції до РЧВ та від РЧВ до 

розподільчої камери 

 

2019 рік Виконавчий комітет  Бережанської  міської 

ради, Бережанське МКП «Добробут» 

 

20.  реконструкція розподільчої камери регулювання води з заміною засувок 2019 рік Виконавчий комітет  Бережанської  міської 

ради, Бережанське МКП «Добробут» 

 

21.  заміна каналізаційної мережі по вул. Корольова, Кармелюка, С.Стрільців. 2019 рік  Виконавчий комітет  Бережанської  міської 

ради, Бережанське МКП «Добробут» 

 

22.  технічне переоснащення центральної насосної станції з заміною насосного 

обладнання ЦН-400-105А на менш енергоємне. 

2019 рік Виконавчий комітет  Бережанської  міської 

ради, Бережанське МКП «Добробут» 

 

23.  Посилення роботи щодо розробки виконавцями послуг у сферах 

теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, 

інвестиційних програм та подання їх на погодження(схвалення) до органів 

місцевого самоврядування, які є відповідальними за стан розвитку 

комунальної сфери 

2019 рік Виконавчий комітет  Бережанської  міської 

ради, відділ житлово – комунального 

господарства містобудування та архітектури 

міської ради, Бережанське МКП «Добробут», 

Бережанське МКП «Господар» 

 

9. Розвиток підприємництва, торгівлі та послуг 

1.  Забезпечити належне функціонування Центру з надання адміністративних 

послуг Бережанської міської ради, розширення переліку адміністративних 

послуг, що надаються Центром, проводити всесторонній інформаційний 

супровід та роз’яснювальну роботу 

Протягом 

року 

Центр надання адміністративних послуг міста 

Бережани 

 

 

2.  Запровадження надання системи електронних послуг в міській раді. 2019 рік Виконавчий комітет Бережанської міської ради, 

Сектор економіки міської ради 

 

3.  Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу з населенням щодо 

можливостей започаткування власної справи, сприяння організації та 

проведення підприємницької діяльності. Забезпечити здійснення 

професійного навчання безробітних для зайняття підприємницькою діяльністю. 

Сприяти безробітним у започаткуванні підприємницької діяльності 

2019 рік  Районна філія Тернопільського ОЦЗ, 

Виконавчий комітет міської ради 

 

 

4.  Удосконалення роботи «гарячих ліній», поновлення «інтернет-сторінок» як 

системи зворотного зв’язку між місцевою владою та представниками 

бізнесу в процесі удосконалення нормативно-правового поля для 

підприємництва. 

2019 рік Виконавчий комітет Бережанської міської ради, 

Сектор економіки міської ради 
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5.  Забезпечення участі суб’єктів підприємництва в засіданнях обласних 

круглих столів, семінарів, навчань, тренінгів, майстер-класів, обговорень, 

зустрічей, конкурсів тощо з актуальних питань ведення бізнесу 

2019 рік Виконавчий комітет Бережанської міської 

ради,сектор економіки міської ради 

 

6.  Систематичне інформування про грантові та кредитні програми, в тому 

числі: 

- систематичний моніторинг грантових та кредитних програм, спрямованих 

на розвиток бізнесу; 

оприлюднення інформації про грантові та кредитні можливості на веб-

ресурсі. 

2019 рік Виконавчий комітет Бережанської міської ради, 

сектор економіки міської ради 

 

7.  Надання в оренду та продажі через аукціон земельних ділянок, нежитлових 

приміщень і майна комунальної власності, а також  пустуючих приміщень 

споживчої кооперації 

2019 рік Виконавчий комітет Бережанської міської 

ради,земельний відділ, відділ житлово – 

комунального господарства, містобудування та 

архітектури міської ради 

 

8.  Підтримка розвитку підприємництва у громаді: надати, у разі необхідності, 

на конкурентних засадах земельні ділянки під об’єкти комерційного 

призначення, у разі необхідності змінити цільове призначення землі під 

комерційні об’єкти, на звернення суб’єктів підприємницької діяльності, 

надати їм дозволи на реконструкцію приміщень для використання під бізнес 

2019 рік Виконавчий комітет Бережанської міської ради, 

сектор економіки міської ради 

 

9.  Впорядкування роботи стихійних ринків. Ініціювати перенесення 

стихійного ринку із центральної частини міста. 

2019 рік Виконавчий комітет Бережанської міської ради, 

сектор економіки міської ради 

 

10. Бюджетно-податкова політика та фінансова діяльність 

1.  Забезпечення стабільного та ритмічного наповнення до бюджетів усіх рівнів 2019 рік Бережанське відділення Козівської ОДПІ ГУ 

державної фіскальної служби у Тернопільській 

області, Управління Пенсійного фонду України 

в Бережанському районі. 

 

2.   Забезпечення дотримання законодавством про працю на підприємствах усіх 

форм власності, в установах та організаціях щодо оформлення трудових 

відносин із найманими працівниками, додержання мінімальних гарантій 

оплаті праці, повноти і своєчасності виплати заробітної плати та сплати до 

бюджету  податку на доходи фізичних осіб. 

2019 рік Головний спеціаліст-інспектор праці   

3.  Забезпечення прозорості процедур державних закупівель та досягнення 

оптимального і раціонального використання державних коштів 

2019 рік Головні розпорядники бюджетних 

коштів,сектор економіки міської ради 

 

4.  Проведення роз’яснювальної роботи щодо закупівлі на торгівельних 

електронних майданчиках у системі електронних державних закупівель 

PROZORRO 

2019 рік Головні розпорядники бюджетних коштів  

5.  Розірвання в установленому порядку договорів оренди земельних ділянок в 

разі систематичної несплати орендної плати громадянами, фізичними 

особами – суб’єктами господарювання та юридичними особами 

2019 рік Виконавчий комітет Бережанської міської ради, 

земельний відділ міської ради 

 

6.  Забезпечити  вчасне призначення  (здійснення  перерахунку) і виплати  

пенсій, щомісячного довічного грошового утримання, допомоги на 

2019 рік Бережанське  об’єднане  управління  

Пенсійного фонду України Тернопільської 
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поховання та інших виплат відповідно до законодавства області 

7.  Забезпечити  виконання планових показників з надходження власних коштів 

до бюджету  Бережанського об’єднаного  управління  Пенсійного фонду 

України Тернопільської області 

2019 рік Бережанське  об’єднане  управління  

Пенсійного фонду України Тернопільської 

області 

 

8.  Згідно  Плану заходів щодо координації спільних дій  по виявленню фактів 

використання праці неоформлених  працівників здійснювати  моніторинг та 

аналіз відомостей Реєстру застрахованих  осіб  щодо  порушення 

законодавства  у сфері загальнообов’язкового  державного соціального  

страхування  та надавати  інформацію до Державної служби України з 

питань праці, Державної фіскальної служби України та Пенсійного фонду 

України 

2019 рік Бережанське  об’єднане  управління  

Пенсійного фонду України Тернопільської 

області 

 

9.  Активізувати роботу із платниками податків з викриття схем ухилення від 

сплати платежів до бюджету та детінізації виплати заробітної плати 

суб’єктами підприємницької діяльності; реалізації в роздрібній торговій 

мережі підакцизних товарів; претензійно-позовну роботу з ліквідації 

заборгованості зі сплати податків та зборів 

2019 рік Головний спеціаліст-інспектор праці 

Бережанської міської ради, управління 

соціального захисту населення районної 

державної адміністрації 

 

11. Населення, заробітна плата та ринок праці 

1.  Забезпечити державний нагляд і контроль за безумовним виконанням на 

підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності і 

господарювання та фізичними особами – суб’єктами господарювання 

діючих законодавчих актів про працю та зайнятість з метою забезпечення 

захисту прав і гарантій найманих працівників, недопущення використання 

робочої сили без належного оформлення трудових відносин з 

роботодавцями та дотримання трудових прав 

2019 рік Головний спеціаліст-інспектор праці 

Бережанської міської ради, управління 

соціального захисту населення районної 

державної адміністрації 

 

2.  Забезпечити контроль за встановленням та виплатою заробітної плати не 

менше встановленого мінімуму на підприємствах усіх форм власності, 

установах та організаціях. Вживати у межах своєї компетенції заходи щодо 

ліквідації та недопущення появи поточної заборгованості із виплати 

заробітної плати 

2019 рік Головний спеціаліст-інспектор праці 

Бережанської міської ради, управління 

соціального захисту населення районної 

державної адміністрації 

 

3.  Забезпечити постійне здійснення контролю щодо збереження існуючих та 

створення нових робочих місць 

2019 рік Управління соціального захисту населення 

районної державної адміністрації 

 

4.  Здійснювати  контроль за своєчасною виплатою заробітної плати, розмір 

якої не повинен бути нижче встановленого державного мінімального 

розміру оплати праці 

2019 рік Управління соціального захисту населення 

районної державної адміністрації 

 

5.  Здійснювати заходи щодо запобігання настанню безробіття: 

- контроль за поданням підприємствами, організаціями та установами 

інформації про вакантні посади та вільні робочі місця; 

- сприяння розвитку підприємництва 

2019 рік Районна філія Тернопільського ОЦЗ 

 

 

6.  Сприяти працевлаштуванню населення, у тому числі залучення громадян до 

тимчасової зайнятості, зокрема організації громадських та інших робіт 

2019 рік Районна філія Тернопільського ОЦЗ  



49 
 

тимчасового характеру. 

7.  Забезпечити підготовку та перепідготовку кадрів за замовленням 

роботодавців. 

2019 рік Районна філія Тернопільського ОЦЗ  

8.  Сприяти розширенню сфери застосування праці у сільській місцевості 

шляхом: 

- сприяння розвитку підприємництва; 

 розвитку зеленого туризму. 

2019 рік Районна філія Тернопільського ОЦЗ  

12. Соціальний захист населення 

1.  Забезпечення гарантованого соціального захисту, в  тому числі тимчасово 

розселених громадян- вимушених переселенців та учасників АТО. 

2019 рік Управління соціального захисту населення 

районної державної адміністрації 

 

2.  Забезпечення максимального охоплення інвалідів, ветеранів та інших 

категорій малозабезпечених громадян житловими субсидіями на 

відшкодування витрат на оплату житла, комунальних послуг, природнього 

газу, електроенергії, на придбання твердого палива та скрапленого газу. 

2019 рік Управління соціального захисту населення 

районної державної адміністрації 

 

3.  

Контроль за дотриманням законодавства в сфері захисту прав дітей. 

2019 рік Служба у справах дітей, надання соціальної 

допомоги сім’ям з дітьми та молоді 

 

4.   Надання соціальних послуг сім’ям з дітьми та молоді, що опинились в 

складних життєвих обставинах, сім’ям учасників АТО, внутрішньо 

переміщеним особам, особам, звільненим з місць позбавлення волі.  

2019 рік 
Служба у справах дітей, надання соціальної 

допомоги сім’ям з дітьми та молоді 

 

5.  Координація роботи щодо проведення міських державно-громадських 

операцій та рейдів щодо профілактики негативних проявів у дитячому 

середовищі, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності 

2019 рік 
Служба у справах дітей, надання соціальної 

допомоги сім’ям з дітьми та молоді 

 

6.  Проведення рекламно-інформаційних кампаній з  метою популяризації 

сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми 

2019 рік 
Служба у справах дітей, надання соціальної 

допомоги сім’ям з дітьми та молоді 

 

7.  Проведення заходів до Дня усиновлення, свята Великодня, Дня матері, свята 

Миколая,  Різдва, Дня Молоді, Дня незалежності України, Міжнародного 

дня захисту дітей, дня Знань. 

 

2019 рік 

Служба у справах дітей, надання соціальної 

допомоги сім’ям з дітьми та молоді 

 

13. Охорона здоров’я 

14. Освіта і наука 

1.  Забезпечення для населення міста державних гарантій доступності та рівних 

можливостей отримання повноцінної освіти незалежно від місця 

проживання і матеріального статку;  

2019 рік 
Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської 

міської ради 

 

2.  Покращення матеріально-технічної бази закладів освіти міста Бережани 2019 рік Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської 

міської ради 

 

3.  Забезпечення якісного контролю за системою енергозбереження паливних 

ресурсів, їх економія 
2019 рік 

Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської 

міської ради 

 

4.  Забезпечення морального та матеріального стимулювання і підтримки 

учнівської молоді та працівників галузі освіти 
2019 рік 

Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської 

міської ради 
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15. Культура 

1.  Вечір-реквієм до 

Дня Героїв Небесної Сотні 

 

  20 лютого 

Відділ культури, туризму та релігій 

Бережанської міської ради 

 

2.  Свято Зими 
      лютий  

Відділ культури, туризму та релігій 

Бережанської міської ради 

 

3.  Вшанування пам’яті Т.Г.Шевченка    

 
09 березня 

Відділ культури, туризму та релігій 

Бережанської міської ради 

 

4.  Віче-реквієм до Дня Чорнобильської трагедії  
26 квітня 

Відділ культури, туризму та релігій 

Бережанської міської ради 

 

5.  Заходи з нагоди  

Дня пам’яті та примирення 

08 травня Відділ культури, туризму та релігій 

Бережанської міської ради 

 

6.  Заходи до Всесвітнього дня вишиванки 
16 травня  

Відділ культури, туризму та релігій 

Бережанської міської ради 

 

7.  День Молоді 
23 червня 

Відділ культури, туризму та релігій 

Бережанської міської ради 

 

8.  Урочистості з нагоди Дня Державного Прапора України  

Заходи до Дня Незалежності України 

Відзначення  Дня міста Бережани 

23 серпня 

24 серпня 

29 серпня 

Відділ культури, туризму та релігій 

Бережанської міської ради 

 

 

9.    Всеукраїнський День бібліотек 

 
30 вересня 

Відділ культури, туризму та релігій 

Бережанської міської ради 

 

10.  Відзначення  Дня захисника України, свята Покрови Персвятої Богородиці  

та 77-ї річниці створення УПА 

 

14 жовтня 

Відділ культури, туризму та релігій 

Бережанської міської ради 

 

11.  Відзначення Дня пам’яті жертв голодоморів 
23 листопада 

Відділ культури, туризму та релігій 

Бережанської міської ради 

 

16. Фізична культура і спорт, підтримка молоді та захист прав дітей 

1.  Проведення паспортизації площинних спортивних споруд і внесення 

інформаційних даних про спортивні споруди до Єдиного електронного 

Всеукраїнського реєстру спортивних споруд 

2019 рік Відділ освіти, молоді і спорту міської ради  

2.  Створення електронної бази дітей пільгових категорій міста, які будуть 

направлятись на оздоровлення та відпочинок 

2019 рік Відділ освіти, молоді і спорту міської ради  

3.  Проведення спортивно-масових і молодіжних фестивалів, конкурсів, 

виставок художньої творчості, пленерів, творчих акцій та інших заходів 

2019 рік Відділ освіти, молоді і спорту міської ради  

4.  Здійснення заходів, спрямованих на пошук талановитих та обдарованих 

дітей 

2019 рік Відділ освіти, молоді і спорту міської ради  

17. Туризм та рекреація 

.1 Популяризація туристично потенціалу та створення сучасного позитивного 

туристичного іміджу міста: 

- утворення   Координаційної ради з питань розвитку туризму в місті; 

 

2019 рік 

Відділ культури, туризму та релігій 

Бережанської міської ради 
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- забезпечення участі міста у міжнародних, всеукраїнських та 

регіональних спеціалізованих  туристичних виставках, форумах 

тощо; 

- організація та проведення історико-краєзнавчих, туристичних 

конференцій,  круглих столів, семінарів, виставок  та інших заходів; 

- підтримка та оновлення інформації про туристичний потенціал міста 

на веб-ресурсах. Формування та поширення у соцмережах календаря 

основних туристично-привабливих заходів в місті Бережани. 

18. Охорона навколишнього природного середовища 

1. Ліквідація стихійних сміттєзвалищ 2019 рік ТОВ "Компанія "Еко-Інвест", Бережанське 

МКП «Господар», Бережанське МКП 

«Благоустрій» 

 

2 Впровадження роздільного збору сміття. 2019 рік Виконавчий комітет  Бережанської  міської 

ради, відділ житлово – комунального 

господарства містобудування та архітектури 

міської ради. 

 

3 Забезпечення раціонального використання зелених насаджень 2019 рік Бережанське МКП «Господар»  

4 Організація робіт з видалення аварійних, сухостійних зелених насаджень та 

таких, що досягли вікової межі 

2019 рік Виконавчий комітет Бережанської міської ради 

, Бережанське МКП «Господар»,  

 

5. Продовжити розбудову інфраструктури охорони навколишнього  

природного середовища, покращення екологічної ситуації, раціонального 

використання природних ресурсів 

 

2019 рік Виконавчий комітет Бережанської міської ради, 

Бережанське МКП «Добробут» 

 

19. Розвиток новостворених територіальних громад 

 

 

20. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 

1 Проводити заходи з поповнення матеріальних запасів міського резерву для  

проведення аварійно - відновлювальних робіт з ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій 

2019 рік Відділ з питань цивільного захисту населення, 

взаємодії з правоохоронними органами та 

мобілізаційної роботи міської ради 

 

2. Облаштування приміщення пункту управління начальника цивільного 

захисту міста на мирний час та особливий період, його технічне оснащення 

сучасними засобами зв’язку, оргтехнікою та програмним забезпеченням 

2019 рік Відділ з питань цивільного захисту населення, 

взаємодії з правоохоронними органами та 

мобілізаційної роботи міської ради 

 

3. Придбання індивідуальних засобів захисту 2019 рік Відділ з питань цивільного захисту населення, 

взаємодії з правоохоронними органами та 

мобілізаційної роботи міської ради 

 

4. Впровадження міської (місцевої) системи централізованого оповіщення 

органів управління та сил цивільного захисту  

 

2019 рік Відділ з питань цивільного захисту населення, 

взаємодії з правоохоронними органами та 

мобілізаційної роботи міської ради 

 

     



52 
 

21. Захист економічної конкуренції, прав і свобод громадян та забезпечення законності та правопорядку 

1. Забезпечити надання соціальних та освітніх послуг, медичної допомоги, 

допомоги у відновленні документів, реєстрації місця проживання або 

перебування, сприяти працевлаштуванню бездомним особам, особам 

звільненим з місць позбавлення волі 

2019 рік Відділи міської ради  

2. Забезпечити ефективне використання державних коштів при здійсненні 

державних закупівель, недопущення корупційних проявів 

2019 рік Структурні підрозділи міської ради  

3. Забезпечити відкритість і прозорість у діяльності органів влади, додержання 

державними службовцями та посадовими особами місцевого самоврядування 

вимог Закону України „Про боротьбу з корупцією", відповідних актів 

Президента України та Кабінету Міністрів України з даних питань 

2019 рік Структурні підрозділи міської ради  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 4 

 

«Перелік регіональних програм, запропонованих для фінансування з місцевого бюджету у 2019 році» 
№ 

з/п 

Назва Програми Дата та номер рішення районної/міської ради 

1 Комплексна програма розвитку цивільного захисту м. Бережани, сіл Рай 

та Лісники на 2018-2020 роки 

Рішення сесії міської ради від 22 лютого 2018 року 

№ 860 «Про затвердження Комплексної програми 

розвитку цивільного захисту м. Бережани сіл Рай та 
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Лісники на 2018-2020 роки» 

2 Програма надання шефської допомоги військовим частинам 

А - 3200, А - 1461 на 2018-2019 роки 

Рішення сесії міської ради від 25 січня 2018 року № 

822 «Про затвердження Програми надання шефської 

допомоги військовим частинам  

А - 3200, А - 1461 на 2018 - 2019 роки» 

3 Програма сприяння оборонній та мобілізаційній готовності, відбору 

громадян на військову службу за контрактом і призову на строкову 

військову службу Бережанської міської ради на 2016-2019 роки  

Рішення сесії міської ради від 26 травня 2016 року 

№ 233 «Про затвердження програми сприяння 

оборонній та мобілізаційній готовності, відбору 

громадян на військову службу за контрактом і 

призову на строкову військову службу Бережанської 

міської ради на 2016- 2019 роки» 

4 Міська програма запобігання соціальному сирітству, подолання дитячої 

безпритульності і бездоглядності на 2016-2020 роки. 

Рішення сесії міської ради від 08 вересня 2016 року 

№344 

5 
Міська програма протидії  торгівлі людьми на період до 2020 року 

Рішення сесії міської ради від 08 вересня 2016 року 

№345 

6 Міська програма цільова соціальна підтримки сім’ї та протидії 

домашньому насиллю на 2017 – 2020 роки 

Рішення сесії міської ради від 25 травня 2017 року 

№589 

7 Програма розвитку туризму в м. Бережани, с. Лісники та Рай на 2018-

2020 р. 

Рішення сесії міської ради від 08 червня 2018 року 

№988 

8 Програма «Молодь. Бережани» на 2016-2020 роки  Рішення сесії Бережанської міської ради від 24 

березня 2016 року №165 

9 Міська цільова програма національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді на 2017 - 2020 роки  

Рішення сесії Бережанської міської ради від 26 

жовтня 2017 року №737 

 

 

Таблиця 5а 

ПЕРЕЛІК 

пріоритетних інвестиційних проектів, реалізація яких передбачається за кошти державного і місцевого бюджетів 

у 2019 році у місті Бережани  

№ 

з/

п 

Найменування проекту, його 

місцезнаходження, вид робіт 

Рік початку 

і закінчення 

Проектна 

потужність, 

 у 

відповідних 

Наявність проектно-

кошторисної документації 

Загальна кошторисна 

вартість проекту, 

тис. гривень 

Джерела фінансування, 

тис. гривень 

усього залишок на Усього в тому числі за рахунок: 



54 
 

одиницях 01.01.2018 

Державного 

бюджету 

Місцевого 

бюджету 

Інши

х 

джер

ел 

1 Капітальний ремонт фасадів з заміною вікон 

будівлі Бережанської школи-гімназії 

ім.Б.Лепкого по вул.Руська, 12А в 

м.Бережани Тернопільської обл. 

2017-2019  
Бережанське РКП 

«Проектант» 
1055,00 705,0 705,00 - 705,00 

- 

2 Реконструкція спортивного майданчика по 

вул.І.Франка, 8 в м.Бережани Тернопільської 

області 

2019 42*22 м ТОВ «Рембудзахід» 1433,00 1433,00 1433,00 1147,00 286,00 

- 

3 Реконструкція покрівлі та системи опалення 

зі встановленням твердо-паливного котла в 

ДНЗ «Ромашка» 

2019  ТОВ «Нортон» 2212,3 2212,3 2212,3 1991,1 221,2 

- 

4 Капітальний ремонт  вул. Гоголя в м. 

Бережани Тернопільської області (ділянка 

від перехрестя вул. Братів Лепких до 

перехрестя вул. Червона) 

2018-2019 100 «НТ ДОБРОБУДПРОЕКТ» 1497.361 1497.361 - - 1497.361 

- 

5 «Капітальний ремонт  вул. Т. Шевченка в м. 

Бережани Тернопільської області (від 

перехрестя вул. Руська до перехрестя вул. 

Валова) 

2018-2019 100 «НТ ДОБРОБУДПРОЕКТ» 1399.249 1399.249 - - 1399.249 

- 

6 Капітальний ремонт  вул. Львівська в м. 

Бережани Тернопільської області (ділянка 

від буд №70 до а.д. Бережани-Нараїв ) 

2018-2019 100 «НТ ДОБРОБУДПРОЕКТ» 2405,076 - - - 2405,076 

- 

7 «Капітальний ремонт дороги по вул. Червона 

в м. Бережани  Тернопільської області 

(комплекс «№3 – ділянка від ПК6+00 до 

ПК7+00)) 

2018-2019 100 ПрАТ «Водопроект» 790.879 790.879 - - 790.879 

- 

8 «Водопровідні мережі м. Бережани – 

реконструкція водозабору (реконструкція 

водопроводу до РЧВ» 

2019  
ВАТ 

«Тернопільводопроект» 
4448,682 4448,682 44448,682 3781,379 667,302 

- 

 

 
Таблиця 5б 

ПЕРЕЛІК 

потенційних пріоритетних інвестиційних проектів, реалізація яких передбачається за кошти 

іноземних та вітчизняних інвесторів, а також інших джерел, не заборонених законодавством, у 2019 

році в місті Бережани 
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№ 

з/п 

Найменування проекту, його 

місцезнаходження, вид робіт 

Рік початку і 

закінчення 

Орієнтовна 

кошторисна 

вартість 

проекту, 

тис. гривень 

Інвестор 

(ініціатор) 

проекту 

Проектна 

потужність, у 

відповідних 

одиницях 

Запланована 

кількість 

створених 

робочих місць 

Джерела фінансування, 

тис. гривень 

Усього 

в тому числі за рахунок: 

Міжнародної 

технічної 

допомоги 

Коштів 

інвесторів 

Інших 

джерел 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Будівництво фабрики 

по виробництву 

гофрокартонної тари та 

упаковки ТзОВ 

«Христина» 

2015-

2020 

роки 

10 000 ТзОВ 

«Христи

на» 

- 80 10 

000 

- 10 000 - 

2. Бережанський 

цегельний завод 

«Керамік» 

2017-

2020 

15 000 «Керамік

» 

 80 15 

000 

 15 000  

3. Реконструкція складу 

під цех по ремонту 

автомобілів, 

виготовлення 

металовиробів та 

металоконструкцій 

2018-

2019 

480,0 Фізична 

особа 

 7 480,

0 

 480,0  

4 реконструкція складу-

майстерні під склад-

магазин, пункт дрібного 

ремонту автомобілів та 

гараж 

2018-

2019 

1670,0 Фізична 

особа 

 10 1670

,0 

 1670,0  

5 будівництво магазину 

непродовольчих товарів 

2018-

2019 

1000,0 Фізична 

особа 

 10 1000

,0 

 1000,0  

6 будівництво авто мийки 2018- 2890,0 Фізична  5 2890  2890,0  
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самообслуговування 2019 особа ,0 
 

 

 

 

 

 

 

Помісячна розбивка  програмних завдань обсягів реалізації промислової продукції  на 2019 рік  в 

розрізі підприємств та фактичного виконання за 2018 рік 

Частина 1 
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ТОВ 

"Флюк" 275,1 262,0 301,4 

287 

576,5 549,0 318,2 303,0 894,6 852,0 337,1 321,0 1231,7 1173,0 343,8 327,4 1575,4 1500,4 395,9 377,0 1971,3 1877,4 

Всього 

продовольч

ий сектор 275,1 262,0 301,4 

287 

576,5 549,0 318,2 303,0 894,6 852,0 337,1 321,0 1231,7 1173,0 343,8 327,4 1575,4 1500,4 395,9 377,0 1971,3 1877,4 

ТОВ 

“Христина 5502,0 5240,0 6176,1 

5882 

11678,1 11122,0 6658,1 6341,0 18336,2 17463,0 6478,5 6170,0 24814,7 23633,0 6218,1 5922,0 31032,8 29555,0 5367,6 5112,0 36400,4 34667,0 

ТОВ 

"Санза 

ТОП" 
2409,7 2317,0 1805,4 

1736 

4215,1 4053,0 1915,7 1842,0 6130,8 5895,0 1805,4 1736,0 7936,2 7631,0 1669,2 1605,0 9605,4 9236,0 1500,7 1443,0 11106,2 10679,0 

ТОВ 

"Успіх" 573,7 551,6 843,0 

810,6 

1416,7 1362,2 1241,1 1193,4 2657,8 2555,6 784,7 754,5 3442,5 3310,1 830,9 798,9 4273,4 4109,0 1136,8 1093,1 5410,2 5202,1 
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ТзОВ 

"Кеннер-

Україна" 942,0 897,1 1975,3 

1881,2 

2917,2 2778,3 2587,1 2463,9 5504,3 5242,2 2097,8 1997,9 7602,1 7240,1 5345,0 5090,5 12947,1 12330,6 4222,2 4021,1 17169,3 16351,7 

МКП 

"Добробут" 424,2 404,0 383,3 365,0 807,5 769,0 424,2 404,0 1231,7 1173,0 427,4 407,0 1659,0 1580,0 435,8 415,0 2094,8 1995,0 409,5 390,0 2504,3 2385,0 

2-ий РЗЗЗ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 462,2 440,2 462,2 440,2 392,7 374,0 854,9 814,2 951,3 906,0 1806,2 1720,2 

Всього 

непродовол

ьчий сектор 

9851,5 9409,7 11183,1 10674,8 21034,6 20084,5 12826,2 12244,3 33860,7 32328,8 12056,0 11505,6 45916,7 43834,4 14891,6 14205,4 60808,3 58039,8 13588,1 12965,2 74396,4 71005,0 

Всього 10126,6 9671,7 11484,4 10961,8 21611,0 20633,5 13144,3 12547,3 34755,3 33180,8 12393,0 11826,6 47148,4 45007,4 15235,4 14532,8 62383,8 59540,2 13983,9 13342,2 76367,7 72882,4 

 

 

 

Помісячна розбивка  програмних завдань обсягів реалізації промислової продукції  на 2019 рік  в 

розрізі підприємств та фактичного виконання за 2018 рік 

Частина 2 

Н
а
зв

а
 п

ід
п

р
и

єм
с
т
в

 

л
и

п
е
н

ь
 п

р
о
г
р

а
м

а
 2

0
1
9

р
 

л
и

п
е
н

ь
 ф

а
к

т
 2

0
1
8
р

 

с
іч

е
н

ь
-л

и
п

е
н

ь
 п

р
о
г
р

а
м

а
 

2
0
1
9
р

 

с
іч

е
н

ь
-л

и
п

е
н

ь
 ф

а
к

т
 2

0
1
8
р

 

с
е
р

п
е
н

ь
 п

р
о
г
р

а
м

а
 2

0
1
9
р

 

с
е
р

п
е
н

ь
 ф

а
к

т
 2

0
1
8
р

 

с
іч

е
н

ь
-с

е
р

п
е
н

ь
 п

р
о
г
р

а
м

а
 

2
0
1
9
р

 

с
іч

е
н

ь
-с

е
р

п
е
н

ь
 ф

а
к

т
 2

0
1
8
р

 

в
е
р

е
с
е
н

ь
 п

р
о
г
р

а
м

а
 2

0
1
9
р

 

в
е
р

е
с
е
н

ь
 ф

а
к

т
 2

0
1
8
р

 

с
іч

е
н

ь
-в

е
р

е
с
е
н

ь
 п

р
о
г
р

а
м

а
 

2
0
1
9
р

 

с
іч

е
н

ь
-в

е
р

е
с
е
н

ь
 ф

а
к

т
 2

0
1
8
р

 

ж
о
в

т
е
н

ь
 п

р
о
г
р

а
м

а
 2

0
1
9
р

 

ж
о
в

т
е
н

ь
 ф

а
к

т
 2

0
1
8
р

 

с
іч

е
н

ь
-ж

о
в

т
е
н

ь
 п

р
о
г
р

а
м

а
 

2
0
1
9
р

 

с
іч

е
н

ь
-ж

о
в

т
е
н

ь
 ф

а
к

т
 2

0
1
8
р

 

л
и

с
т
о
п

а
д
 п

р
о
г
р

а
м

а
 2

0
1
9
р

 

л
и

с
т
о
п

а
д
 ф

а
к

т
 2

0
1
8
р

 

с
іч

е
н

ь
-л

и
с
т
о
п

а
д
 п

р
о
г
р

а
м

а
 

2
0
1
9
р

 

с
іч

е
н

ь
-л

и
с
т
о
п

а
д
 ф

а
к

т
 2

0
1
8
 р

 

г
р

у
д
е
н

ь
 п

р
о
г
р

а
м

а
 2

0
1
9
р

 

г
р

у
д
е
н

ь
 ф

а
к

т
 2

0
1
8
р

 

с
іч

е
н

ь
-г

р
у
д
е
н

ь
 п

р
о
г
р

а
м

а
 

2
0
1
9
р

 

с
іч

е
н

ь
-г

р
у
д
е
н

ь
 ф

а
к

т
 2

0
1
8
р

 

ТОВ 

"Флюк" 403,2 384,0 2374,5 2261,4 339,0 322,9 2713,5 2584,3 371,7 354,0 3085,2 2938,3 316,1 301,0 3401,3 3239,3 377,0 359,0 3778,3 3598,3 343,6 327,2 4121,8 3925,5 

Всього 

продоволь

чий сектор 403,2 384,0 2374,5 2261,4 328,5 312,9 2713,5 2584,3 371,7 354,0 3085,2 2938,3 316,1 301,0 3401,3 3239,3 377,0 359,0 3778,3 3598,3 343,6 327,2 4121,8 3925,5 

ТОВ 

“Христина 6687,5 6369,0 43087,8 41036,0 6066,9 5778,0 49154,7 46814,0 6090,0 5800,0 55244,7 52614,0 6616,1 6301,0 61860,8 58915,0 6280,1 5981,0 68140,8 64896,0 6117,3 5826,0 74258,1 70722,0 
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ТОВ 

"Санза 

ТОП" 
2155,9 2073,0 13262,1 12752,0 1894,6 1821,7 15156,6 14573,7 1734,7 1668,0 16891,4 16241,7 1768,0 1700,0 18659,4 17941,7 1920,9 1847,0 20580,2 19788,7 1874,7 1802,6 22455,0 21591,3 

ТОВ 

"Успіх" 1209,1 1162,6 6619,3 6364,7 945,6 909,2 7564,9 7273,9 1138,8 1095,0 8703,7 8368,9 1087,9 1046,1 9791,6 9415,0 1024,4 985,0 10816,0 10400,0 1676,5 1612,0 12492,5 12012,0 

ТзОВ 

"Кеннер-

Україна" 2520,8 2400,8 19690,1 18752,5 2812,8 2678,9 22503,0 21431,4 2263,5 2155,7 24766,5 23587,1 2551,5 2430,0 27318,0 26017,1 2731,8 2601,7 30049,7 28618,8 2578,8 2456,0 32628,5 31074,8 

МКП 

"Добробут 388,5 370,0 2892,8 2755,0 413,3 393,6 3306,0 3148,6 320,3 305,0 3626,3 3453,6 409,5 390,0 4035,8 3843,6 403,5 384,3 4439,3 4227,9 411,6 392,0 4850,9 4619,9 

2-ий РЗЗЗ 598,3 569,8 2404,5 2290,0 336,9 327,1 2695,6 2617,1 621,1 603,0 3316,7 3220,1 414,6 402,5 3731,3 3622,6 373,2 362,3 4104,4 3984,9 398,6 387,0 4503,1 4371,9 

Всього 

непродовол

ьчий 

сектор 

13560,1 12945,2 87956,5 83950,2 12470,1 11908,5 100380,8 95858,7 12168,3 11626,7 112549,2 107485,4 12847,6 12269,6 125396,7 119755,0 12733,8 12161,3 138130,5 131916,3 13057,5 12475,6 151188,0 144391,9 

Всього 13963,3 13329,2 90331,0 86211,6 12798,6 12221,4 103094,3 98443,0 12540,0 11980,7 115634,4 110423,7 13163,6 12570,6 128798,0 122994,3 13110,7 12520,3 141908,8 135514,6 13401,1 12802,8 155309,8 148317,4 

До проекту програми на 2019 р. 

 обґрунтування у промисловості 

 
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ  

програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Бережани на 2019 рік 

 

№ 

з/п 
Показники 

Одиниця 

виміру 

2017рік 

звіт  

2018 рік 2019 рік 

програма 
очікуване 

виконання  

% 

виконання 
Програма 

%  до 

очікуваного 

виконання 

2017 року 

1 2 3 4 5 6 7   

 Промисловість 

Обсяг реалізованої промислової продукції 

(товарів, послуг) 

– всього 

млн.грн. 

137,3 143,8 148,3 103 155,3 105 

по галузях  - - - - - - 

– машинобудування, крім ремонту  

і монтажу машин і устаткування 

тис.грн. 

- - 
- - - - 
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– текстильне виробництво, виробництво 

одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших 

матеріалів 

тис.грн. 

- - 

- - - - 

– виробництво гумових і пластмасових 

виробів, іншої неметалевої мінеральної 

продукції 

тис.грн. 

23138,6 14295,5 31074,8 128 32628,5 105 

– виробництво хімічних речовин і хімічної 

продукції 

тис.грн. 

- - 
- - - - 

– виробництво харчових продуктів, напоїв 

та тютюнових виробів  

тис.грн 
2695,0 2829,8 3925,5 138 4121,7 105 

– виготовлення виробів з 

деревини, виробництво паперу 

та поліграфічна діяльність 

тис.грн 

100610,2 105640,7 104325,3 98,7 108498,3 104 

– виробництво основних 

фармацевтичних продуктів і 

фармацевтичних препаратів 

тис.грн 

- - 

- - - - 

постачання електроенергії, 

газу, 

пари та кондиційованого 

повітря 

тис.грн 

- - 

- - - - 

– металургійне виробництво, 

виробництво готових 

металевих виробів, крім 

виробництва машин і 

устаткування 

тис.грн 

- - 

- - - - 

- водопостачання, каналізація 

та поводження з відходами 

тис. грн 
3261,0 3424,1 4619,9 135 4850,9 105 

– добувна промисловість і 

розроблення кар’єрів 

тис.грн 

  
    

Обсяг виробленої промислової продукції 

(діючі ціни) – всього 

млн. грн 121,9 127,9 136716,0 107 143551,8 105 
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Обсяг реалізованої промислової продукції 

(товарів, послуг) 

по місту – всього  

тис.грн. 137319,2 143880,6 148317,4 103 155309,8 105 

в т.ч. по підприємствах        

ПП «Флюк» тис.грн. 2695,0 2829,8 3925,5 138 4121,8 105 

ТОВ «Христина» тис.грн. 72960,5 76608,5 70722,0 92 74258,1 105 

ТОВ «Санза-ТОП» тис.грн. 17026,0 17877,3 21591,3 120 22454,9 104 

ТзОВ «Кеннер-Україна» тис.грн. 23138,6 24295,5 31074,8 127 32628,5 105 

ТОВ «Успіх» тис.грн. 10623,7 11154,9 12012,0 107 12492,5 104 

МКП «Добробут» тис.грн. 3261,0 3424,1 4619,9 135 4850,9 105 

ПАТ «2-ий рем завод засобів зв’язку» тис.грн. 7614,4 7690,5 4371,9 57 4503,1 103 

        

Виробництво  промислової продукції у 

натуральному вимірі: 

 

- - 
- - - - 

Продовольча група:  - - - - - - 

- цукор пісок із цукрових 

буряків 

тонн 

- - 
- - - - 

- м'ясо і субпродукти 1 

категорії 

тонн 

- - 
- - - - 

- ковбасні вироби тонн - - - - - - 

- масло тваринне  тонн - - - - - - 

- сири жирні тонн - - - - - - 

- молоко оброблене рідке тонн - - - - - - 

- борошно тонн - - - - - - 

- крупи тонн - - - - - - 

- хлібобулочні вироби тонн 227 234,0 286,3 120 300,6 105 

- напої, всього з них тис. дал - - - - - - 

Вино-горілчана продукція  - - - - - - 

- горілчані та коньячні вироби тис. дал. - - - - - - 

- пиво тис. дал. - - - - - - 

Непродовольча група:  - - - - - - 
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- спирт тис. дал. - - - - - - 

- тканини бавовняні тис.кв.м. - - - - - - 

- ящики тарні тонн 4426,5 4647,8 5581,7 126 5860,7 105 

- паркет штучний тис.кв.м. 18,6 19,5 19,0 97 19,8 104 

- деревина розпилена тис.куб.м. 3,3 3,5 3,4 97 3,5 104 

- паливні брикети з тирси тонн 634 665,7 437,1 65,6 455 104 

- вироби будівельні з пластмаси кг 606405,0 636725,3 776742,8 100,5 815579,9 105 

Будівельна індустрія 

– Будівельні матеріали        

у т.ч. цегла керамічна не 

вогнетривка 

млн шт. 

ум. 

цегли - - 

- - - - 

- вапно тис.тонн - - - - - - 

- конструкції збірні для 

цивільного будівництва з 

цементу, бетону чи штучного 

каменю 

тис.куб.м 

- - 

- - - - 

 - бетон товарний  тис.тонн - - - - - - 

- пісок, галька, гравій та 

щебінь для будівництва 

тис.куб.м 

- - 
- - - - 
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До проекту програми на 2019 р. 

обґрунтування у промисловості 

 
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ  

обсягів виробництва промислової продукції в діючих цінах міста Бережани на 2019 рік 

 
№ 

з/п 
Показники Одиниця виміру 2017 

рік 

звіт 

2018 рік 

звіт 
2019 рік 

фактичне 

виконання 
%  до 

фактичного 

2017 року 

1 2 3 4 5 6 7 

Промисловість 

 Обсяг промислового виробництва 

(діючі ціни) – всього 

тис.грн. 121950,

6 

136716,

0 

143551,8 105 

 по галузях      
 – добувна промисловість і 

розроблення кар’єрів 

тис.грн. - - - - 

 – машинобудування, крім ремонту  

і монтажу машин і устаткування 

тис.грн. - - - - 

 – текстильне виробництво, 

виробництво одягу, шкіри, виробів 

тис.грн. - - - - 
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зі шкіри та інших матеріалів 
 – виготовлення виробів з 

деревини, виробництво паперу та 

поліграфічна діяльність 

тис.грн. 95347,6 99488,4 104271,2 104 

 – виробництво гумових і 

пластмасових виробів, іншої 

неметалевої мінеральної продукції 

тис.грн. 23738,0 33302,1 35158,9 105 

 – металургійне виробництво, 

виробництво готових металевих 

виробів, крім виробництва машин 

і устаткування 

тис.грн. - - - - 

 – виробництво хімічних речовин і 

хімічної продукції з неї: 

тис.грн. - - - - 

 спиртова тис.грн - - - - 
 – виробництво харчових 

продуктів, напоїв та тютюнових 

виробів з неї: 

тис.грн 2865,0 3925,5 4121,7 105 

 лікеро-горілчана тис.грн. - - - - 
 консервна тис.грн. - - - - 
 молочна тис.грн. - - - - 
 цукрова тис.грн. - - - - 
 хлібопекарська  тис.грн. 2865,0 3925,5 4121,7 105 
 м’ясна  тис.грн. 

- - - - 

 в-во мінеральної води та 

безалкогольних напоїв 

тис.грн. 

- - 
- - 

 борошно – круп’яна  тис.грн. 
- - - - 

 Обсяг виробництва промислової тис.грн. 

110295,6 136716,0 

 

143551,8 

 

105 
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продукції по місту – всього  
 в т.ч. по підприємствах тис.грн.     
 ПП «Флюк» тис.грн. 2704 3925,5 4121,7 105 
 ТОВ «Христина» тис.грн. 72611,0 70347,4 73864,7 105 
 ТОВ «Санза-ТОП» тис.грн. 12950,0 14554,2 15186,3 104 
 ТзОВ «Кеннер-Україна» тис.грн. 23738,0 33302,1 35158,9 105 
 ТОВ «Успіх» тис.грн. 9786,6 14586,8 15220,2 104 

 

 


