
 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІI скликання 

ХІІ сесія 

(V засідання)  

 

РІШЕННЯ 
 

від 22 березня 2018 року         № 889 

 

 

Про підсумки виконання Програми 

соціально-економічного та культурного 

розвитку міста Бережани за 2017 рік 
 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

заслухавши та обговоривши інформацію сектору економіки міської ради «Про 

підсумки виконання Програми соціально-економічного та культурного 

розвитку міста Бережани за 2017 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. Інформацію «Про підсумки виконання Програми соціально-економічного 

та культурного розвитку міста Бережани за 2017 рік» взяти до відома. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та 

підприємництва. 

 

 

Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 



 ДОВІДКА 

про виконання Програми соціально-економічного та культурного 

розвитку міста за 2017 рік 

 

АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 

ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ 

 

ПРОМИСЛОВІСТЬ 
На території міста Бережани здійснюють виробничу діяльність такі 

підприємства: 

 ТОВ «Флюк» - хліб та хлібобулочні вироби; 

ПП «Андріїв» - хліб та хлібобулочні вироби; 

ТОВ «Христина» - гофрована тара; 

ТзОВ «Санза ТОП» - вироби з деревини; 

ТОВ «Успіх» - пиломатеріали, паркет штучний; 

ТзОВ «Кеннер-Україна» - металопластикова продукція; 

До підприємств продовольчого сектору міста відносяться ТОВ «Флюк» та 

ПП «Андріїв», а до підприємств непродовольчого сектору - ТОВ «Христина», 

ТзОВ «Санза ТОП», ТОВ «Успіх», ТзОВ «Кеннер-Україна»,  

За 2017 рік промисловими підприємствами міста вироблено товарної 

продукції (в діючих цінах) на суму 121950,6 тис. грн., що складає 102,5% до 

відповідного періоду 2016 року.  

 Протягом звітного періоду підприємствами міста реалізовано промислової 

продукції (товарів, послуг) на суму 137319,2 тис. грн., що складає 108,8% до 

відповідного періоду 2016 року та 115,0% до завдання програми соціально-

економічного та культурного розвитку міста. 

Обсяг реалізованої промислової продукції за січень-грудень 2017 року в 

розрізі підприємств складає: 

ТОВ «Флюк» - 2695,0 тис. грн., що складає 116,1% до 2016 року; 

ТОВ «Христина» - 72960,5 тис. грн. (133,9,0% до 2016 року) 

ТОВ «Санза ТОП» - 17026,0 тис. грн. (56,8,0% до 2016 року) 

ТОВ «Успіх» - 10623,7 тис. грн. (128,5%) 

МКП «Добробут» – 2361,0 тис. грн. (117,4%) 

2-й РЗЗЗ – 7614,4тис.грн.  

Допустило спад виробництва продукції підприємство непродовольчого 

сектору економіки ТОВ СП «Санза ТОП» на суму 15885,0 тис. грн. та «Кеннер-

Україна» на 4518,6 тис.грн у порівнянні з 2016 роком. 

Негативними чинниками, які стримують сталий розвиток промислового 

сектору міста, суттєво знижують конкурентоспроможність продукції та 

загальний фінансовий результат діяльності суб’єктів господарювання є: 

- високий ступінь зносу основних фондів; 

- низька інноваційна активність підприємств щодо оновлення основних 

фондів та впровадження енерго - та ресурсозберігаючих технологій; 

- задовільна маркетингова діяльність та низькі темпи розвитку виробничих 

потужностей, освоєння нових видів продукції, відповідно до запитів ринку. 



 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 
На території Бережанської міської ради здійснює діяльність одне 

сільськогосподарське підприємство ПАП «Велес» 

 Посівна площа в даному сільськогосподарському підприємстві 

становить 221,7 га. 

У 2017 році ПАП «Велес» зібрало 345,1 тис. тонн зерна; 

Валова продукція сільського господарства становить 4,546 млн. грн 

 

ДОРОЖНЯ ІНФРАСТРУКТУРА, ТРАНСПОРТ ТА ЗВ’ЯЗОК 
За звітний період на території міста проведено ряд робіт по утриманні та 

експлуатації доріг місцевого значення на суму 259000 грн. Загальна сума 

фінансування – 525000 грн. 

За січень-червень 2017 року закуплено 93 тонни асфальтобетонної суміші 

та проведено ямковий ремонт вулиць з застосуванням фрези для обробки ямок 

по вулицях Привокзальна, Лесі Українки, Руська, Лепких та Чайківського 

частково, Вірменська, Гімназійна. Загальна площа виконаних робіт - 800 м2. 

Поточний ремонт доріг підрядними підприємствами проведено частково з 

суцільним покриттям по вул. Шевченка, І.Франка, Львівська, Валова, моста 

через річку Золота Липа. 

З початку року проведено роботи по встановленню нових дорожніх знаків 

в кількості 22 шт. на суму – 21167,34 грн.  

Нанесено розмітку «Пішохідний перехід» по вул. Шевченка – 3 шт., 

Привокзальна – 1 шт., Руська – 4 шт., Академічна – 2шт., Вірменська – 2шт., 

Валова – 3 шт., Гімназійна – 2 шт. 

До підготовки роботи підприємств в осінньо-зимовий період 2017-2018 

року закуплено 35 тонн шлаку. 

На дорогах міста забезпечено вирубку насаджень, що знаходяться ближче 

нормативної відстані від краю проїжджої частини, що обмежують видимість 

дорожніх знаків та оглядовість дороги на перехрестях, зонах обмеженої 

видимості. 

Маршрутна мережа міста складає 1 міський напрям «Мікрон-Лісники», 

який обслуговує перевізник ТДВ «Бережаниавтотранс». 

Обсяг перевезень пасажирів автотранспортом за січень-листопад 2017 

року – 4321,2 тис. чол.,що на 0,7% більше показника аналогічного періоду 2016 

року. 

Обсяг перевезень вантажів автомобільним транспортом за січень-

листопад 2017 року складав 9,2 тис. тонн, що на 38,5% більше, ніж у січні-

листопаді 2016 року. 

У 2017 році МКП «Господар» провів комплекс робіт із покращення 

експлуатаційного стану доріг на території міста, а саме: 

- вул. Л. Українки - 517 м2, на суму 199,758 тис.грн; 

- вул. Львівська – 470 м2 , на суму 199,728 тис.грн; 

- вул. Шевченка – 252 м2, на суму – 199,866тис.грн. 

- вул. Ів. Франка – 170 м2 , на суму – 69,294 тис.грн; 



- вул. Чорновола – 276 м2 , на суму 189,481 тис.грн; 

- вул. Валова – 694 м2 , на суму 185,481 тис.грн; 

- вул. Чорновола – 276 м2 , на суму 189,481 тис.грн; 

Також, проведено поточний ремонт тротуарів, а саме: 

- вул. Академічна – 175 м2 , на суму 44,5 тис.грн; 

- вул. Тернопільська – 172 м2 , на суму 73,023 тис.грн; 

- вул. Чорновола – 169 м2 , на суму 47,5 тис.грн; 

- вул. Чорновола – 276 м2 , на суму 189,481 тис.грн; 

 

БУДІВНИЦТВО ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
На території Бережанської міської ради будівельні послуги надають 3 

підприємства - Бережанське міжрайонне управління водного господарства, 

МПП «Ключ», ПП «Новий крок». 

У 2017 році будівельні роботи по ремонту фасаду житлово-

комунального будинку по вул. Площа Ринок, 13 виконувало одне будівельне 

підприємство ПП «Новий крок» на суму 87400 грн.  

Також, у 2017 році розпочато поточний ремонт фасаду житлового 

будинку на пл. Ринок, 11. 

 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
Загальний обсяг прямих інвестицій в місті Бережани з початку 

інвестування станом на 1 жовтня 2017 року склав 970,8 тис. дол. США, та в 

розрахунку на 1 особу - 50,3 дол. США. Інвестиції надходили з США, Кіпру, 

Швейцарії, Іспанії, Литви, Греції. 

 

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. 

Відповідно до плану заходів щодо налагодження та поглиблення 

міжрегіонального співробітництва заплановано запрошення делегації з міста-

побратима Ключборг, Польща для прийняття участі у святкуванні Дня міста. 

 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО ТА 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ 
Комунальні підприємства міста відповідно до доведеного плану 

виконували протягом 2017 року роботи для забезпечення життєдіяльності та 

благоустрою міста, обслуговуванні вуличного освітлення та житлового фонду. 

Видатки на благоустрій міста профінансовані в сумі – 1264520 грн.  



ТОВ «Хутір» надало послуги по укладанню бруківки в Сквері ім. 

«Устима Голоднюка» на суму - 133705,38, також за перше півріччя проведено 

озеленення Скверу - 34855 грн.  

За звітний період проведено ряд робіт по реконструкції ліхтарів під 

енергозберігаючі лампочки – 20 шт., проведено роботи по влаштуванню нових 

ліній вуличного освітлення з встановленням ліхтарів, кронштейнів, 

комплектуючих по вул. Валова - 135 м/п, Джерельна – 180 м/п, Захарка-380м/п. 

Проведено поточний ремонт тротуару по вул. Руська площею 160 м2. 

В сфері діяльності охорони навколишнього середовища, санітарного 

стану міста надаються послуги по очищенню, вивезенню негабаритних 

побутових відходів з контейнерних площадок та стихійних сміттєзвалищ. 

На благоустрій центру міста (метал на лавки, фарби для покраски, вапно 

будівельне, насіння квітів) витрачено 13200 грн. 

На організацію літнього відпочинку на території Бережанського ставу 

(матеріали для огорожі, літній душ, пісок, облаштування туалету) витрачено 

79960,10 грн.  

Проведено заміну вікон і дверей на енергозберігаючі в навчальних 

закладах міста на суму 1 051,00 тис. грн. (міський бюджет).  

Замінено вікон і дверей на енергозберігаючі (308 конструкцій) в 

Бережанській ЗОШ І-ІІІ ст. №1, №2, №3, ДНЗ «Золотий ключик», Лісниківській 

ЗОШ І ст., Раївській ЗОШ І ст., ЦДЮТ. 

Замінено лампочки на енергозберігаючі на суму 25,138 тис. грн. (1030 

шт.) в Бережанській ЗОШ І-ІІІ ст. №1, №2, №3, школі-гімназії, ДНЗ «Золотий 

ключик», «Росинка», «Ромашка», «Сонечко». 

В адмінбудинку міської ради проведено заміну металопластикових 

конструкцій загальною площею 118,35 м2 та дверних блоків – 3,12 м2 

Також, замінено систему опалення. 

У 2017 році проведені заходи з видалення аварійно-небезпечних дерев у 

м. Бережани, селах Рай та Лісники. На обрізку аварійних, сухостійних зелених 

насаджень та таких, що досягли вікової межі з бюджету виділено 50000 грн.  

На балансі житлового фонду знаходиться 92 будинки. За рахунок коштів 

мешканців в 7 будинках проведено ремонт водопроводів з частковою заміною 

труб( протяжність 60 м/п) та запірної арматури (5 шт.). 

 

РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА, ТОРГІВЛІ ТА ПОСЛУГ 

В місті зареєстровано 76 підприємства, в тому числі 73 малих та 3 

середніх. Кількість діючих підприємств малого та середнього підприємництва 

на 10,0 тис. чол. населення складає 39 одиниць ( 37 малих та 2 середніх). 

 Чисельність працюючих на малих та середніх підприємствах – 875 чол., 

кількість зареєстрованих суб’єктів господарювання – фізичних осіб – 687 чол.  

 На території м. Бережан Відділом державної реєстрації Бережанської 

міської ради з 01.01.2017 року по 31.12.2017 року зареєстровано: 

- фізичних осіб підприємців - 111 ,з них припинило - 174, 

- юридичних осіб - 6, з них припинило-3 



На підставі рішення Бережанської міської ради від 23.12.2016 року № 435 

було створено відділ «Центр надання адміністративних послуг», який почав 

діяти 01.03.2017 року. Кількість послуг, що надає даний центр – 146. 

Протягом 2017 року центром надання адміністративних послуг 

Бережанської міської ради було надано 3533 адміністративних послуг, в тому 

числі 977 послуг у сфері Державної реєстрації. 

Кількість наданих послуг міської ради – 3521 та 12 послуг 

територіальних органів ЦОВВ. 

Кількість звернень до Центру надання адміністративних послуг станом 

на 01.01.2018р – 3533 та 5333 – кількість наданих консультацій. 

 

БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА ТА ФІНАНСОВА 

ДІЯЛЬНІСТЬ 

Довідка про виконання міського бюджету за 2017 року До загального 

фонду міського бюджету за 2017 рік надійшло 93359,7 тис. грн. з них власних 

доходів 48863,3 тис. грн., базової дотації 2343,1 тис. грн. та субвенцій з 

державного бюджету - 42153,3 тис. грн. План власних надходжень міського 

бюджету за 2017 рік виконано на 105,1 відсотка (при плані 46492,3,1 тис. грн. 

надійшло 48863,3 тис. грн.), або на 2370,9 тис. грн. більше. У порівнянні з 

відповідним періодом 2016 року досягнуто приріст надходжень в обсязі 14718,4 

тис. грн. 

 Основним наповнюючим джерелом доходів є податок та збір на доходи 

фізичних осіб, питома вага якого в загальних надходженнях складає 61,6 

відсотка. За 2017 рік надійшло 30096,2 тис. грн.(105,6 відсотка), або на 1608,6 

тис. грн. більше плану та 9741,6 тис. грн. – відповідного періоду 2016 року. 

Податку на прибуток підприємств комунальної власності надійшло 11,7 тис. 

грн. або на 8,5 тис. грн. більше відповідного періоду 2016 року.  

Внутрішні податки на товари та послуги виконано на 100,1 відсотка за 

рахунок надходження акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних 

товарів (пального) в сумі 972,9 тис. грн., акцизного податку з ввезених на митну 

територію України підакцизних товарів (пального) - 3758,6 тис. грн. та 

акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів ( тютюнові вироби і алкоголь) – 1471,6 тис. грн. 

 Місцеві податки виконано на 104,1 відсотка, або надійшло до бюджету 

10115,9 тис. грн., що на 2830,3 тис. грн. більше відповідного періоду минулого 

року. План неподаткових надходжень виконано на 111,64 відсотка , або при 

плані 2106,8 тис. грн. фактично надійшло 2352,1 тис. грн. або на 1596,2 тис. 

грн. більше відповідного періоду 2016 року.  

До спеціального фонду міського бюджету за 2017 рік надійшло 2056,7 

тис. грн., що становить 95,6 відсотка до плану, в тому числі 869,9 тис. 

грн.(111,2 відсотка) власні надходження бюджетних установ. Видатки 

загального фонду міського бюджету з врахуванням трансфертів з державного 

бюджету склали 88783,8 тис. грн., або 97,2 відсотка до річного плану (91347,1 

тис. грн.) Із загального фонду міського бюджету на освіту спрямовано 44778,2 

тис. грн., культуру і мистецтво – 5550,5 тис. грн., соціальний захист та 



соціальне забезпечення (територіальний центр)– 1184,6 тис. грн., фізичну 

культуру і спорт – 1192,8 тис. грн., органи місцевого самоврядування – 9681,1 

тис. грн., житлово-комунальне господарство – 920,7 тис. грн., утримання та 

розвиток інфраструктури доріг – 1873,8 тис. грн., передано районному бюджету 

медичну та іншу субвенції на суми 16373,6 і 1764,3 тис. грн. відповідно та інші 

видатки – 5464,2 тис. грн.  

Видатки на заробітну плату з нарахуванням склали 59,0 відсотків 

загального обсягу або 52403,6 тис. грн. з них на освіту – 37163,1 тис. грн.(з 

врахуванням освітньої субвенції та субвенції на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами), культуру і мистецтво – 5039,7 тис. 

грн., соціальний захист та соціальне забезпечення – 1137,7 тис. грн., фізичну 

культуру і спорт - 861,9 тис. грн., органи місцевого самоврядування – 8201,2 

тис. грн., на продукти харчування – 549,3 тис. грн.. Бюджетними установами 

спожито енергоносіїв та проведено розрахунків на суму 4426,7 тис. грн.. За 

рахунок вільного залишку коштів міського бюджету по загальному фонду, який 

на початок року складав 5611,9 тис. грн., розподілено 5583,8 тис. грн.( 99,5 

відсотків), з яких на заробітну плату з нарахуванням спрямовано 137,2 тис. грн., 

або 2,5 відсотка до розподіленої суми, на оплату комунальних послуг та 

енергоносіїв – 4,0 тис. грн.(0,1 відсотка), інші поточні видатки – 2587,9 тис. грн. 

(46,3 відсотка) і капітальні видатки (кошти, що передаються із загального 

фонду бюджету до бюджету розвитку) – 2523,7 тис. грн.( 45,2 відсотка) та 

трансферти органам місцевого самоврядування 331,0 тис грн. ( 5,9 відсотка) 

(передано районному бюджету та обласному бюджету).  

Станом на 01.01.2018 року залишок нерозподілених вільних коштів 

становить 28.1 тис. грн. За рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду міського бюджету розподілено коштів в сумі 7305,5 тис. грн. з яких на 

заробітну плату з нарахуванням спрямовано 649,2 тис. грн. (8,9 відсотка), інші 

поточні видатки – 5657,6 тис. грн. або 77,4 відсотка до розподіленої суми та 

капітальні видатки (кошти, що передаються із загального фонду бюджету до 

бюджету розвитку) – 998,7 тис. грн.( 13,7 відсотка). Видатки спеціального 

фонду міського склали 4974,4 тис. грн. ,або 61,5 відсотка до річного плану 

(8093,4 тис. грн.).  

Із спеціального фонду міського бюджету на освіту, із врахуванням 

субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій, спрямовано 1366,0 тис. грн., культуру і мистецтво – 188,2 

тис. грн., соціальний захист та соціальне забезпечення – 18,0 тис. грн., житлово-

комунальне господарство – 2628,6 тис. грн. 

 

НАСЕЛЕННЯ, ЗАРОБІТНА ПЛАТА ТА РИНОК ПРАЦІ 

Чисельність наявного населення,за оцінкою, на 1 листопада 2017 р. 

становила 19534 особи.  

Чисельність економічно-активного населення – 5710 осіб. Чисельність 

працівників у віці 15–70 років, зайнятих економічною діяльністю – 2500 

чоловік, в тому числі:  

 - у промисловості – 90; 



 - сільське господарство, лісове та рибне господарства – 159;  

 - будівництво – 54. 

Одним із основних завдань програми соціально-економічного розвитку 

міста є дотримання державних гарантій в оплаті праці, зменшення її 

заборгованості, що свідчить про позитивну тенденцію щодо збільшення рівня 

оплати праці. 

Розмір середньомісячної заробітної плати, за статистичними даними, за 

ІIІ квартал 2017 року, становить по місту 5992 грн. у 3771 штатних працівників, 

це 106,1% до середнього рівня по області. 

Станом на 01 грудня 2017 року заборгованість з виплати заробітної 

плати у економічно-активних підприємствах району зафіксована у КЗ 

«Бережанська центральна районна комунальна лікарня» - 803,1тис.грн, проте на 

кінець року заборгованість з виплати заробітної плати виплачена повністю. 

Станом на 01 січня 2018 року проведено 13 засідань районної 

тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати 

(грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, на 

яких заслухано: 8 рази підприємства-боржники з виплати заробітної плати. 

Станом на 01 січня 2018 р. створено по місту 315 нових робочих місця. 

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ 
В Бережанському районі та місті є 14109 сімей, з них 8182 отримують 

субсидії, що становить 58,0% домогосподарств району, з них 4243 сімей 

користуються житловими субсидіями у місті. 

Управлінням забезпечується гарантований соціальний захист тимчасово 

розселених громадян - вимушених переселенців та учасників АТО. Взято на 

облік 28 внутрішньо-переміщених осіб, зареєстровано 183 учасників АТО, з 

них 1 інвалід та 1 член з сімей загиблих ветеранів війни (учасників АТО). 

 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 

На території міста розташовані всі центральні лікувальні заклади.  

На підставі договорів між Бережанською міською радою та 

Бережанською районною радою здійснюється передача коштів з міського 

бюджету м. Бережан до районного бюджету медичної субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам (міжбюджетний трансферт) для фінансування 

закладів охорони здоров’я Бережанської районної державної адміністрації.  

Лікувальні заклади в комунальній міській власності не перебувають. 

В галузі охорони здоров’я, в цілому, забезпечено необхідний обсяг 

медичної допомоги, ведеться систематична робота щодо поліпшення якості 

лікувально-діагностичного процесу.  

 

ОСВІТА І НАУКА 

Головним завданням відділу освіти залишається економне та 

раціональне використання бюджетних коштів з метою якнайповнішого 

матеріального забезпечення навчально-виховного процесу. 



Система освіти міста, віддзеркалюючи соціально-економічні запити 

регіону в ситуації високого динамізму змін у суспільстві, глобалізаційних 

процесів, інтенсивного зростання високотехнологічних комунікацій і 

виробництв, людської географічної та економічної мобільності, кризових явищ, 

що гостро позначаються на якості життя населення міста, перебуває у стані 

постійного пошуку шляхів актуального, прогнозованого, випереджувального 

реагування в умовах регіону на виклики часу.  

У місті Бережани функціонує 4 дошкільні заклади( ДНЗ «Росинка», ДНЗ 

«Сонечко», ДНЗ «Ромашка», «ДНЗ «Золотий ключик»), де здобувають освіту 

664 дітей дошкільного віку, що складає 95,7% до аналогічного періоду 2016 

року. 

У загальноосвітній ланці послідовно вирішувалося завдання забезпечення 

рівного доступу до якісної освіти. Діяльність органу місцевого самоврядування, 

відділу освіти, педагогічних колективів була спрямована на створення умов 

територіальної доступності кожного учня до школи з якісною освітою; 

достатньої варіативності усього загалу загальноосвітніх закладів за змістом і 

формами освіти для реалізації права родини обирати школу відповідно до 

особливостей освітніх запитів дитини; ресурсного забезпечення закладів 

(матеріально-технічного, кадрового, навчально-методичного, у т.ч. 

інформаційно-комп’ютерної бази), яке гарантує сучасну якість освіти і за її 

змістом, і за технологіями опанування знаннями, і за результатом. 

На території Бережанської міської ради функціонує 7 загальноосвітніх 

навчальних закладів ( Бережанські ЗОШ І-ІІІ ст. №1, №2, №3, Бережанська 

школа – гімназія ім. Б.Лепкого, Бережанська спеціалізована ЗОШ І ст.з 

поглибленим вивченням англійської мови, Лісниківська ЗОШ І і Раївська ЗОШ 

І ст.). 

Кількість учнів у загальноосвітніх навчальних закладах м. Бережани – 

1933 осіб.  

Кількість дітей у постійних дошкільних закладах – 668 чол. 

З метою покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів 

відділом освіти, молоді і спорту було здійснено ряд заходів:  

- проведено будівельно-ремонтні роботи (відновлення фасаду) Бережанської 

ЗОШ І-ІІІ ст. №1 на суму 193,974 тис. грн. (міський бюджет) 

- проведено заміну вікон і дверей на енергозберігаючі в Бережанській ЗОШ 

І-ІІІ ст. №1, №2, №3, Лісниківській і Раївській ЗОШ І ст., ЦДЮТ, ДНЗ 

«Золотий ключик» на суму 1,051 млн. грн.(міський бюджет);  

- замінено лампочки на енергозберігаючі (1030 шт.) в Бережанській ЗОШ І-

ІІІ ст. №1, №2, №3, школі-гімназії, ДНЗ «Золотий ключик», «Росинка», 

«Ромашка», «Сонечко» на суму – 25,138 тис. грн. 

- проводиться капітальний ремонт по впровадженню енергозберігаючих 

технологій із заміною віконних та дверних блоків Бережанської ЗОШ І-ІІІ ст. 

№3. Буде встановлено 113 віконних і 30 дверних блоків 

- для покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів 

використано 2671,3 тис. грн. Проведено поточні ремонти, замінено вікна, двері 

і лампочки на енергозберігаючі, придбано меблі, комп’ютерну техніку та інше; 



- розпочато капітальний ремонт фасадів з заміною вікон будівлі 

Бережанської школи-гімназії ім. Б.Лепкого (використані кошти з міського 

бюджету у 2017 році в сумі 356,52 тис. грн).  

- встановлено нове синтетичне покриття на майданчику на міському 

стадіоні;  

- встановлено новий майданчик із вуличними тренажерами;  

- проведено ремонт систем опалення в дошкільних навчальних закладах на 

суму 27,1 тис. грн.; 

 - придбано паливний котел на суму 12,0 тис. грн.;  

- закуплено нові вогнегасники і здійснено перезарядку наявних 

вогнегасників на суму 20,6 тис. грн.;  

- підготовлено паспорти готовності навчальних до роботи в осінньо-

зимовий період 2017-2018 років. 

 

КУЛЬТУРА 

В м. Бережани існуюча мережа закладів культури налічує 3 бібліотеки, 

книжковий фонд яких складає 93,5 тис. примірників. 

В місті діють 3 клубні установи та 1 музей. Протягом 2017 року 

відвідуваність музею за рік налічувала 12223 чоловік, що становить 108,7% до 

аналогічного періоду минулого року. 

Закладами культури проведено усі основні культурно-мистецькі заходи 

відповідно плану на 2017 рік, серед них, зокрема: 

- заходи з відзначення Дня Героїв Небесної Сотні, проведено 21 лютого; 

- Урочисті з нагоди 203-річниці від дня народження Т.Г. Шевченка, 

проведено 9 березня; 

- Історико-краєзнавча конференція, присвячена 170-річчю з дня народження 

священика, видавця Лева Джулинського - 23 березня; 

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

- Всеукраїнські Чайковські читання, присвячені 160-річчю з дня народження 

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

вченого математика М.Чайковського – 4 травня; 

- 2-й молодіжний фестиваль «ФЕРЕНЦ-ФЕСТ» та Свято Замку – 6 травня; 

- Урочистості з нагоди Дня пам’яті та примирення – 8 травня; 

- Європейська Ніч в музеї – 19 травня; 

- V Регіональний книжковий фестиваль «У храмі книг» - 25 червня; 

- День Молоді – 25 червня 

- Науково-пізнавальна конференція до 75-річчя створення УПА та 

Відзначення Дня захисника України, свята Покрови Пресвятої Богородиці 

та 75-ї річниці створення УПА – 12 жовтня 

- Відзначення Дня пам’яті жертв голодоморів – 26 листопада. 

Створена сторінка відділу культури, туризму та релігій міської ради у 

соціальній мережі Facebook, де популяризуються основні заходи відділу. 

Підпорядковані заклади культури ведуть особисті сайти установ, на яких 

висвітлюють свою діяльність. 

 



ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ, ПІДТРИМКА МОЛОДІ ТА 

ЗАХИСТ ПРАВ ДІТЕЙ 
В міській раді не створено окремих підрозділів, які могли би займатися 

координацією фізкультурно-оздоровчої роботи. Однак існуючі установи 

загально районного рівня забезпечують комплексне охоплення всього 

населення району, в тому числі і міського. 

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 переселених осіб. 

На обліку служби у справах дітей для надання соціальної допомоги 

сім’ям з дітьми та молоді Бережанської міської ради знаходиться: 

- 16 дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, з них: 6 

дітей в сім’ях опікунів, 6 – в прийомних сім’ях, 3 – в соціальних закладах 

та 1 дитина на повному державному утриманні; 

- 21 дітей в складних життєвих обставинах (СЖО); 

- 76 дітей інвалідів.  

В місті функціонує три прийомні сім’ї, проживає 189 учасників АТО і 

214 дітей учасників АТО. На обліку в служби у справах дітей перебуває 167 

багатодітних сімей. 

Службою у справах дітей в ході надання соціальної допомоги сім’ям з 

дітьми та молоді Бережанської міської ради у 2017 році проводились: 

інформаційно-просвітницькі заходи щодо профілактики правопорушень у 

дитячому середовищі та проти дітей, безпеки дітей під час літніх канікул, 

заходи до Дня захисту дітей, до дня Святого Миколая, до Нового року та Дня 

усиновлення проведено зустріч з прийомними сім’ями та сім’ями опікунів. 

 

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. 

Створено інформаційний банк даних туристичної галузі міста, зокрема, 

екскурсійно-туристичні маршрути (Державний історико-архітектурний 

заповідник, краєзнавчий музей, музей книги, музей Б.Лепкого). 

Історико-архітектурний потенціал м. Бережани включає: Державний 

історико-архітектурний заповідник, в якому налічується більше 10 історико-

архітектурних комплексів та 4 музеї – краєзнавчий, музей книги, музей Богдана 

Лепкого, музей сакрального мистецтва та історії переслідуваної церкви, що 

міститься в Пам’ятці архітектури національного значення – старовинній ратуші. 

Раївський парк – пам’ятка садово-паркового мистецтва, що знаходиться у 

південно-західній частині міста Бережани, с. Рай.  

На території міського замку Синявських проводяться різноманітні 

фестивалі.  

  



6 травня у замку Синявських відбувся 2-й молодіжний фестиваль 

«ФЕРЕНЦ-ФЕСТ» та Свято Замку, з яких розпочалося відкриття літнього 

туристичного сезону Тернопільської області.  

Цього ж дня для журналістів було організовано прес-тур до урочища 

«Монастирок» та до «Чортового каменя», що у селі Лісники поблизу Бережан, а 

також екскурсію архітектурними пам’ятками міста. 

13 червня місто Бережани відвідала делегація дітей української діаспори з 

Республіки Польща (м. Зелена Гура Любуського воєводства). Дня них 

проведено екскурсію по замку Синявських та іншими історичними місцями 

міста.  

Учасники делегації також побували у літньому військово-патріотичному 

таборі «Легіонер» ім. Р.Шухевича, що діяв у с. Слов’ятин. 

Відділом культури, національностей, релігій і туризму розроблено план 

першочергових заходів в галузі туризму. 

До святкування молодіжного фестивалю «ФЕРЕНЦ-ФЕСТ» було 

виготовлено 1000 буклетів на українській та угорській мовах на суму 12450 грн. 

Організовано цикл виставок під час проведення масових заходів в межах 

міста. 

 

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 
Протягом 2017 року до водойм міста потрапило 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.  

Ситуація з очищенням стічних вод дещо покращилася, у зв’язку з 

введенням в експлуатацію очисних споруд по вул. Корольова, де щороку 

очищається 7 тис. куб. метрів стічних вод.  

Не менш гострою проблемою залишається проблема утилізації твердих 

побутових відходів в місті, на території міської ради відсутнє сміттєзвалище. 

Для видалення сміття використовується сміттєзвалище в с. Павлів Курянської 

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. Унаслідок 

високого рівня зношення технологічного обладнання більшості підприємств, 

складається тенденція до виникнення надзвичайних ситуації. 

У 2017 році було виділено 50000,00 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 

21 квітня 2017 року №203 – 35000,00 грн. та розпорядження міського голови від 

25 вересня 2017 року №530 – 15000,00 грн.). 

 



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. 

 

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 2017 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; 

- у будівництві: зменшення інвестицій у житлове будівництво; скорочення 

обсягів інвестування та призупинення інвестування виробничих об’єктів, 

зменшення обсягів завершеного будівництва прийнятого в експлуатацію; 

- низька інноваційна активність підприємств щодо оновлення основних 

фондів та впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій, що суттєво 

знижує конкурентоспроможність продукції; 

- уповільнення інвестиційних процесів; 

- високий ступінь зносу основних фондів; 

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

перехід на режим роботи в умовах неповної зайнятості. 

 



      

Таблиця 1 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ  

проекту програми соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської області на 2017 рік по місту Бережани 

№ 

з/п 
. 

Одиниця 

виміру 

Значення 

показника, 

затвердженого 

програмою 

Значення 

показника 

на звітну 

дату 

У % до 

програмного 

показника 

У % до 

показника 

аналогічного 

періоду 2016 

Причина невиконання 

1 Розвиток сфери матеріального 

виробництва   
    

    

  Обсяг випуску продукції в основних 

сферах матеріального виробництва 
млн.грн. 133,3031 126,44 94,9     

  в тому числі:             

  - промисловість млн.грн. 120,8075 121,9 100,9     

  - сільське господарство млн.грн. 4,4956 4,54 101,1 

 

  

  - будівництво млн.грн. 8 0,0 0,0 

  

Згідно статистичних даних за січень-

березень 2017 року будівельні роботи 

виконувало 1 підприємство, тому дані згідно 

ЗУ “Про державну статистику” не 

оприлюднюються, у зв’язку із дотриманням 

конфіденційності інформації 

2 
Промисловість 

  Обсяг реалізованої промислової 

продукції (товарів, послуг) без ПДВ 

всього по галузях: 

тис.грн. 120807,5 137319,2 113,7     

  – машинобудування, крім ремонту і 

монтажу машин і устаткування - 

ремонт радіотехніки 

тис.грн.           

    
7614,4 

  

  - текстильне виробництво, 

виробництво одягу, шкіри, виробів зі 

шкіри та інших матеріалів 

тис.грн.           

  - виробництво гумових і пластмасових 

виробів, іншої неметалевої 

мінеральної продукції 

тис.грн 27948 23138,6 82,8     

  - виробництво хімічних речовин і 

хімічної продукції 

тис.грн.           

  – виробництво харчових продуктів, 

напоїв та тютюнових виробів  

тис.грн 2448 2695 110,1 109,2   

  – виготовлення виробів з деревини, 

виробництво паперу та поліграфічна 

діяльність 

тис.грн 86241 100610,2 116,7     



  – виробництво основних 

фармацевтичних продуктів і 

фармацевтичних препаратів 

тис.грн           

  - постачання електроенергії, газу,пари 

та кондиційованого повітря тис.грн 

2778,5 

    

    

  - водопостачання, каналізація та 

поводження з відходами тис.грн 

1392 3261 234,3 102,0   

  – металургійне виробництво, 

виробництво готових металевих 

виробів, крім виробництва машин і 

устаткування 

тис.грн.       

    

  – добувна промисловість і 

розроблення кар’єрів 
тис.грн.       

    

  Обсяг виробленої промислової 

продукції (діючі ціни) – всього 

тис.грн. 116325,9 121950,6 104,8 
100,9 

  

  Обсяг реалізованої промислової 

продукції (товарів, послуг) по місту 

всього: 

тис.грн. 120807,5 137319,2 113,7 88,0   

  в т.ч. по підприємствах             

  ПП “Флюк” тис.грн 2448,0 2695,0 110,1 109,2   

  ТОВ «Христина» тис.грн 48960,0 72960,5 149,0 143,8   

  ТОВ «Санза-ТОП» тис.грн 29784,0 17026,0 57,2 63,4   

  ТзОВ "Кеннер-Україна" тис.грн 27948,0 23138,6 82,8 0,0   

  ТОВ "Успіх" тис.грн 7497,0 10623,7 141,7 133,8   

  МКП “Добробут” тис.грн 2778,5 3261,0 117,4 103,7   

  2-ий РЗЗЗ тис.грн   7614,4       

  Виробництво найважливіших видів 

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 236,6 227 95,9     

  - макаронні вироби тонн           

  - оцет тонн           



  - олія тонн           

  - напої, всього з них тис. дал           

  Вино-горілчана продукція             

  - горілчані та коньячні вироби тис. дал.           

  - пиво тис. дал.           

  Непродовольча група:         
    

  - спирт тис. дал.           

  - тканини бавовняні тис.кв.м.           

  – ящики тарні тонн 3184,0 4426,5 139,0     

  – паркет штучний  тис.кв.м 20,3 18,6 91,8     

  – деревина розпилена  тис.куб.м 4,1 3,3 80,9     

  – паливні брикети з тирси тонн 255,0 634 248,6     

  -вироби будівельні з пластмаси кг 773075,0 606405 78,4     

3 Будівельна індустрія 

  Будівельні матеріали:             

  у т.ч. цегла керамічна невогнетривка млн шт. ум. 

цегли 

          

  - вапно тис.тонн           

  - вапняк 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           

4 

Сільське господарство 

  Валова продукція сільського 

господарства по всіх категоріях 

господарств (ціни 2016 року) – всього 
млн.грн. 4,49 4,54 101 98,5 

  

  в тому числі:             

  - с/г підприємства млн.грн. 4,49 4,54 101 98,5   

  - населення млн.грн.           

  Валова продукція сільського 

господарства на одну особу 

грн.           

  Обсяг виробництва 

сільськогосподарської продукції в 

натуральному виразі всіма 

категоріями господарств: 

        

    

  - зернові культури тис.тонн 315 345,1 110 68,4   



  - 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: 

        

  

  

  - 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 

сільськогосподарської продукції в 

натуральному виразі населенням: 

        

    

  - 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.           

5 Лісове господарство 

  Загальна площа лісів тис.га 29,7 29,7 100,0     

  Загальний обсяг продукції, робіт та 

послуг лісового господарства  

тис. грн 32200 52340   

    

  
Заготівля ліквідної деревини – всього, 

тис.куб.м 42 49,4 117,6 
    

  з них:             

  - ділова деревина  тис.куб.м 15,3 14,4 94,1     

  - дров’яна деревина для технологічних 

потреб  

тис.куб.м 4,4 1,3 29,5 

    

  
- дрова 

тис.куб.м 22,3 33,7 151,1 
    

  Посаджено лісів га 110 107,2 97,5     

6 Капітальне будівництво 

  Обсяг капітальних інвестицій за 

рахунок усіх джерел фінансування млн.грн. 12 22,3 186   січень-вересень 2017 року 



  - в тому числі за рахунок державного 

бюджету 

тис.грн.       

  
  

  Обсяг капітальних інвестицій на одну 

особу 

грн. 606,7 1158,5 191 
  січень-вересень 2017 року 

  Обсяг капітальних інвестицій за 

видами економічної діяльності та за 

рахунок усіх джерел фінансування: 

        

    

  - в промисловість тис.грн.           

  - в сільське господарство, лісове та 

рибне господарства 

тис.грн.       
    

  - в будівництво тис.грн.           

  Загальна площа житла введеного за 

рахунок всіх джерел фінансування тис. кв.м. 5,5 2,85 51,8   січень-вересень 2017 рік 

  Введення за рахунок всіх джерел 

фінансування: 

        

    

  - середні навчальні заклади уч. місць           

  - дошкільні заклади освіти дит.місць           

  - лікарні ліжок           

  - водопровідні мережі км           

  - каналізаційні мережі км           

  - теплопостачання (котельні) Гкал/год           

  - газові мережі км           

  Обсяг прямих іноземних інвестицій, за 

наростаючим підсумком – всього 

тис. дол. 

США 

910,0 970,8 106,7 
  Станом на 01.10.2017 

  Обсяг прямих іноземних інвестицій з 

початку року (надходження) 

тис. дол. 

США 

      
    

  Обсяг прямих іноземних інвестицій на 

одну особу 

дол. США 23,0 50,3 218,7 
  Станом на 01.10.2017 

  Зовнішньоторговельний оборот 

товарами в тому числі: 

тис.дол.США       

    

  - експорт тис дол.США           

  - імпорт тис.дол.США           

7 Транспорт та зв'язок 

  Обсяг перевезень вантажів: тис.тонн 6,6 9,2 139,4 107,3 За січень- листопад 2017 року 

  - залізничним транспортом тис.тонн           

  - автотранспортом тис.тонн 6,6 9,2 139,4 107,3   

  Обсяг перевезень пасажирів: тис.чол. 4150 4321,2 104,1 101,3 За січень-листопад 2017 року 

  - залізничним транспортом тис.чол.           

  - автотранспортом тис.чол. 4150 4321,2 104,1 101,3   

  Кількість користувачів мережі 

Інтернет 

одиниць 1220 2200 180,3 

0,0   

8 Торгівля та послуги 



  Обсяг роздрібного товарообороту 

підприємств, які здійснюють 

діяльність із роздрібної торгівлі млн. грн. 168,4 113,8 67,6     

  Темп зростання (зниження) 

роздрібного товарообороту 

підприємств, які здійснюють 

діяльність із роздрібної торгівлі %           

  Обсяг реалізованих послуг млн грн. 24 25 104,2     

  Темп зростання (зниження) обсягу 

реалізованих послуг 

%       

    

9 Фінансова діяльність 

  Прибутки підприємств тис. грн.           

  в тому числі:             

  - промисловість тис. грн. 19580 3042 15,5   за січень-жовтень 2017 року 

  - сільське господарство тис. грн.           

  - будівництво тис. грн.           

  Збитки підприємств тис. грн.           

  В тому числі:             

  - промисловість тис. грн. 2400 1120,4 46,7   за січень-жовтень 2017 року 

  - сільське господарство тис. грн.           

  - будівництво тис. грн.           

  Загальна сума кредитів, наданих 

комерційними банками суб’єктам 

господарювання та населенню 

(обороти) 

млн грн.       

    

  Сума кредитів, одержаних 

сільськогосподарськими 

підприємствами (обороти) 

млн грн.       

    

  Фонд оплати праці усіх працівників, 

зайнятих у всіх сферах економічної 

діяльності 

млн.грн. 153,3 325 212,0 

    

  в тому числі штатних працівників тис. грн. 149 324,2 217,6     

  Середньооблікова кількість штатних 

працівників 

осіб 3380 3771 111,6 
    

  Середньомісячна зарплата 

працівників, зайнятих у сферах 

економічної діяльності 

грн. 3674 6000 163,3 

    

  в тому числі:             

  - у промисловості грн. 5000 7487 149,7     

  - у сільському господарстві грн. 4250   0,0     

  - у будівництві грн. 3200 3250 101,6     



  Середньомісячна зарплата 

працівників, зайнятих у бюджетних 

установах 

грн. 3200 4900 153,1 

    

10 Розвиток малого підприємництва 

  Кількість малих та середніх 

підприємств 

один. 102 76 74,5 
  

  

  в тому числі малих підприємств один. 96 73 76,0     

  Кількість діючих малих та середніх 

підприємств на 10 тис. населення 

один. 50 39 78,0 
    

  в тому числі малих підприємств один. 48 37 77,1     

  Чисельність працюючих на малих та 

середніх підприємствах 

осіб 1010 875 86,6 
    

  в тому числі на малих підприємствах осіб 580 535 92,2     

  Кількість зареєстрованих суб’єктів 

господарювання – фізичних осіб 

осіб 100 687 687,0 
    

  Надходження до бюджетів всіх рівнів 

від діяльності малого та середнього 

підприємництва 

тис.грн. 22000 14766,15 67,1 

    

  Кількість селянських (фермерських) 

господарств 

одиниць 1 1 100,0 
    

  Кількість фермерських 

сільськогосподарських угідь 

тис. га       
    

  Кількість створених робочих місць в 

малому та середньому підприємництві 

місць 150 150 100 

  

  

11 Населення та ринок праці 

  Середньорічна чисельність наявного 

населення 

тис.осіб 19,7 19,7 100 

  

  

  Чисельність економічно–активного 

населення 

осіб 5710 5710 100     

  в тому числі працездатного віку осіб 2280 2280 100     

  Чисельність працівників у віці 15–70 

років, зайнятих економічною 

діяльністю – всього 

осіб 2500 2500 100     

  в тому числі:             

  - промисловість осіб 210 90 42,9     

  - сільське господарство, лісове та 

рибне господарства 

осіб 102 159 155,9     

  - будівництво осіб 133 54 40,6     

  Чисельність безробітних на кінець 

року (за методологією МОП) 
осіб           

  Кількість створених робочих місць в 

усіх сферах економічної діяльності 

місць 312 238 76,4 
    



  в тому числі:             

  - у промисловості місць 18 16 88,9     

  - у сільському господарстві, лісовому 

та рибному господарствах 

місць 17 13 76,5 
    

  - у будівництві місць 7 6 85,7     

  Кількість працівників, зайнятих в 

бюджетних установах (без галузей 

культури) 

осіб 1415 1980 139,9 

    

  Кількість створених робочих місць в 

бюджетних установах 

місць           

12 Розвиток соціальної сфери 

  Кількість учнів у загальноосвітніх 

навчальних закладах 

тис. осіб 2043 1933 94,6 
    

  Кількість учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів екстернатної 

форми навчання 

осіб       

    

  Кількість дітей у постійних 

дошкільних закладах 

осіб 715 664 92,9 
    

  Охоплення дітей (від 3 до 6 років) 

постійними дошкільними закладами 

(у% до кількості дітей відповідного 

віку) 

% 60 95 158,3 

    

  Обсяг витрат місцевих бюджетів в 

галузі “Охорона здоров’я у розрахунку 

на одиницю населення 

грн. 725,35 1089,9 150,3 

    

  Забезпеченість населення 

стаціонарними ліжками у розрахунку 

на 10 тис. населення 

ліжок 47,6 45,6 95,8 

    

  Забезпеченість лікарями загальної 

практики сімейної медицини на 10 

тис. населення 

осіб 7,3 7,2 98,6 

    

  Кількість померлих дітей віком до 

одного року на 1000 народжених 

живими 

проміле 7,5 6,5 86,7 

    

  Кількість осіб, що хворіють на 

активний туберкульоз, на100 тис. 

населення 

осіб 48,2 48,9 101,5 

    

  - в тому числі в сільській місцевості осіб 60,5 56,2 92,9     

  Кількість осіб, в яких вперше 

виявлено онкозахворювання на100 

тис.населення 

осіб 255,0 305,8 119,9 

    

  - в тому числі в сільській місцевості осіб 250,0 259,2 103,7     

  Кількість масових бібліотек всіх видів одиниць 3,0 3,0 100,0     



  Книжковий фонд бібліотек тис. прим. 93,5 71,47 76,4 

  

На виконання наказу відділу 

культури,туризму та релігій Бережанської 

міської ради від 28.02.2017 року №13-од «Про 

інвентаризацію бібліотечного фонду 

Бережанської міської бібліотеки» 23,8 % 

(21936 примірників) книжкового фонду 

списано як зношену та застарілу літературу 

  Кількість клубних установ всіх видів одиниць 3,0 3,0 100,0     

  - у них місць тис. місць 200,0 200,0 100,0     

  Кількість театральних колективів одиниць           

  Кількість театрів одиниць           

  - у них місць місць           

  Відвідуваність театральних установ за 

рік 

тис.відв.       

    

  Кількість концертних залів одиниць           

  у них місць місць           

  Відвідуваність концертних установ за 

рік 

тис.відв.       

    

  Кількість музеїв одиниць 1 1 100     

  Відвідуваність музеїв за рік 
відвідув. 

12000 12223 101,9 108,7 
  

13 Охорона навколишнього природного середовища 

  Відведено (скинуто) зворотніх вод, тис.куб.м 202 205 101,5 
    

  в тому числі:             

  забруднених тис.куб.м 202 205 101,5     

  - з них без очищення  тис.куб.м 192 200 104,2     

  Потужність очисних споруд тис.куб.м       
    

  Викиди шкідливих речовин у повітря тис.тонн           

  в тому числі:             

  стаціонарними джерелами 

забруднення 

тис. тонн       

    

  автомобільним транспортом тис. тонн           

  Екологічний податок тис. грн           

  Обсяги утилізації заборонених до 

використання та непридатних 

отрутохімікатів, накопичених у 

господарствах  

тонн       

    

  Кількість ліквідованих стихійних 

сміттєзвалищ 

одиниць 3 1 0,33 

    

 

 


