
 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІI скликання 

ХІІ сесія 

(V засідання)  

 

РІШЕННЯ 
 

від 22 березня 2018 року         №890 

 

 

Про затвердження Програми 

соціально-економічного та 

культурного розвитку міста 

Бережани на 2018 рік 

 

Заслухавши та обговоривши проект Програми соціально-економічного 

розвитку міста Бережани на 2018 рік, поданий виконавчим комітетом міської 

ради, враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з питань бюджету, 

фінансів, економічного розвитку та підприємництва, керуючись п.п. 22 п. 1 ст. 

26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бережанська 

міська рада 

  

В И Р І Ш И Л А: 
  

1. Затвердити Програму соціально-економічного розвитку міста Бережани на 

2018 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. 



 

ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО 

РОЗВИТКУ МІСТА БЕРЕЖАНИ НА 2018 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 05 серпня 2015 року №558 «Про схвалення 

Прогнозу економічного і соціального розвитку України 

на 2016 рік та основних макропоказників економічного і 

соціального розвитку України на 2017-2019 роки», 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 квітня 

2017 року №275-р «Про затвердження 

середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 

2020 року та плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік», 

Стратегія розвитку Тернопільської області на період до 

2020 року, затверджена рішеннями сесії Тернопільської 

обласної ради від 04 січня 2016 року № 28, План заходів з 

реалізації Стратегії розвитку Тернопільської області на 

період до 2020 року затверджений рішеннями сесії 

Тернопільської обласної ради від 02 серпня 2017 року № 

694, доручення голови обласної державної адміністрації 

від 22 вересня 2017 року №75 «Про розроблення проекту 

програми соціально-економічного та культурного 

розвитку Тернопільської області на 2018 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, Бережанський районний центр 

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 

2018 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 
 



ВСТУП 

Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста на 

2018 рік (далі – 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. Вона визначає цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку 

Бережан на 2018 рік, а також комплекс заходів місцевих органів виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування щодо реформування реального 

сектору економіки та соціальної сфери, забезпечення макроекономічної 

стабільності, підтримку найуразливіших верств населення, недопущення 

стрімкого зростання рівня безробіття, створення умов для економічного 

зростання та підвищення реальних доходів громадян. 

Програму соціально-економічного та культурного розвитку міста Бережани 

на 2018 рік (надалі – Програма) розробив сектор економіки Бережанської 

міської ради разом з іншими підрозділами міської ради, відповідно до Закону 

України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і 

соціального розвитку України», постанови Кабінету Міністрів України від 05 

серпня 2015 року №558 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального 

розвитку України на 2016 рік та основних макропоказників економічного і 

соціального розвитку України на 2017-2019 роки». 

Програму розроблено з урахуванням положень наступних документів: 

- Закон України «Про державне прогнозування та розроблення 

програм економічного і соціального розвитку України»; 

- постанова Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 року №558 

«Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2016 

рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України 

на 2017-2019 роки»; 

- розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2017 року 

№275-р «Про затвердження середньострокового плану пріоритетних дій Уряду 

до 2020 року та плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік»; 

- Стратегія розвитку Тернопільської області на період до 2020 року, 

затверджена рішеннями сесії Тернопільської обласної ради від 04 січня 2016 

року № 28; 

- План заходів з реалізації Стратегії розвитку Тернопільської області 

на період до 2020 року затверджений рішеннями сесії Тернопільської обласної 

ради від 02 серпня 2017 року № 694; 

- доручення голови обласної державної адміністрації від 22 вересня 

2017 року №75 «Про розроблення проекту програми соціально-економічного та 

культурного розвитку Тернопільської області на 2018 рік»; 

При розрахунку основних показників соціально-економічного та 

культурного розвитку міста на 2018 рік, формуванні пріоритетів розвитку та 

основних заходів, спрямованих на виконання Програми, враховано проекти та 

діючі регіональні цільові програми розвитку окремих галузей економіки і 

соціальної сфери.  

Джерелами фінансування Програми є кошти Державного та місцевих 



бюджетів, кошти суб’єктів господарювання та фізичних осіб.  

Програма розроблена з метою: 

- консолідації та концентрації зусиль місцевих органів виконавчої влади 

та органів місцевого самоврядування на питаннях мінімізації впливу 

негативних макроекономічних явищ на соціально-економічні процеси в місті; 

- забезпечення стабілізації економічних процесів, мінімізації негативних 

соціальних явищ, зменшення рівня безробіття, поступового підвищення рівня 

економічної активності та створення умов для відновлення економічного 

зростання, збільшення заробітної плати в сфері промислового виробництва; 

- розвитку малого підприємництва та залучення внутрішніх інвестицій в 

розвиток пріоритетних галузей економіки міста; 

- мінімізації непродуктивних бюджетних видатків, розвиток соціальної 

сфери та забезпечення зростання рівня заробітної плати працівників бюджетної 

сфери.  

Головною метою Програми на 2018 рік є зростання добробуту населення 

міста, зниження рівня безробіття, підвищення рівня якості життя через 

створення сприятливих передумов для інвестування пріоритетних галузей 

економіки міста, впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій, 

сертифікації продукції для виходу на зовнішні ринки, скорочення 

непродуктивних витрат підприємств, стабілізації і нарощення власної 

сировинної бази, збільшення обсягів її переробки на наявних в місті 

виробничих потужностях, розширення обсягів збуту продукції на 

внутрішньому ринку, зростання експорту, безумовного законодавства про 

працю, підтримки малого і середнього бізнесу, реалізації регіональних 

(комплексних) програм розвитку, впровадження активних форм стимулювання 

зайнятості. 

Виконання зазначених завдань стане вагомим підґрунтям для 

впровадження реформ у різних сферах, що у свою чергу дасть можливість 

забезпечити збалансований розвиток міста, збільшити реальні доходи 

населення та створити умови для посилення економічної активності. 



І. АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО 

РОЗВИТКУ 

 

ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 На території міста здійснюють виробничу діяльність 6 промислових 

підприємства, якими виробляється: 

ПП Андріїв Р.Т. - хлібобулочні вироби; 

ПП «Флюк» - хлібобулочні вироби; 

ТзОВ «Христина»   - гофротара; 

ТзОВ «САНЗА ТОП»  -вироби із деревини; 

ТОВ «Успіх» - пиломатеріали, паркет штучний; 

ТОВ «Кеннер-Україна»  - металопластикові конструкції 

 До підприємств продовольчого сектору міста відносяться: ПП Андріїв 

Р.Т., ПП «Флюк», а до підприємств непродовольчого сектору міста слід 

віднести: ТзОВ «Христина», ТзОВ «Санза ТОП», ТОВ «Успіх», ТзОВ «Кеннер 

Україна». 

За 2017 рік промисловими підприємствами виготовлено товарної продукції 

на суму 121,9 млн. грн., що становить 102,4% до аналогічного періоду 2016 року. 

За 2017 рік промисловими підприємствами реалізовано продукції на суму 

137319,2 тис. грн., що складає 102,8% до аналогічного періоду 2016 року. 

Негативними чинниками, які стримують сталий розвиток промислового 

сектору міста є: високий ступінь зносу основних фондів, низька інноваційна 

активність підприємств щодо оновлення основних фондів та впровадження 

енерго- та ресурсозберігаючих технологій, що суттєво знижує 

конкурентоспроможність продукції та загальний фінансовий результат 

діяльності суб’єктів господарювання.  

 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 

На території Бережанської міської ради діє одне сільськогосподарське 

підприємство ПАП «Велес» 

Посівна площа в даному сільськогосподарському підприємстві 

становить 221,7 га. 

Основною культурою, під які було освоєно посівні площі - соняшник. 

Сільськогосподарське підприємство у 2017 році засіяло: 

-  63,0 га пшениці, з яких зібрано 345,1 тонн зерна; 

- 107,0 га соняшника ,з яких отримано 279,4 тонн; 

- 49,7 га сої, зібрано 90 тонн. 

- 2 га вівса, з яких отримали 5 тонн. 

Валова продукція сільського господарства становить 4,546 млн. грн., у 

2016 році – 4,612 млн. грн. 

 

ДОРОЖНЯ ІНФРАСТРУКТУРА, ТРАНСПОРТ ТА ЗВ’ЯЗОК  
За січень-вересень 2017 року 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.; 

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,вирубку аварійних дерев. 

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

який обслуговує перевізник ТДВ «Бережаниавтотранс». 

 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ 

Станом на 01жовтня 2017 року оплата за спожиті енергоносії становить: 

за електричну енергію – 100,1%, бюджет – 107,1% в т.ч.: державний – 106,1%, 

обласний – 100,6%, місцевий – 109,6%, населення – 97,7%; за природний газ – 

146,5%; бюджет – 89,8%, населення – 85,3%; за теплову енергію бюджет – 89,8%. 

Розпочато своєчасно опалювальний сезон для бюджетних організацій, 

інших споживачів та населення міста, які мають встановлене індивідуальне 

газове опалення чи користуються послугами Бережанського теплового 

комунального підприємства теплових мереж Тернопільської обласної ради 

«Тернопільтеплокомуненерго» з 16 жовтня 2017 року. Функціонування 

теплових господарств здійснюється в повній мірі без надзвичайних ситуацій. 

 

 

КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
Пріоритетним інвестиційним проектом, реалізація якого передбачається 

за кошти вітчизняного інвестора у 2018 році є будівництво фабрики по 

виробництву гофрокартонної тари та упаковки ТзОВ «Христина». 

На кінець 2017 року залучено 22,5 млн. грн. капітальних інвестицій за 

рахунок усіх джерел фінансування, що становить 187% до програмного 

показника ( 12млг.грн) та 134,7% до аналогічного періоду 2016 року (16,7 млн. 

грн.). 

Очікуваний показник капітальних інвестицій на 2018 рік – 23,0 млн. 

грн., що становить 102% до 2017 року. 

Обсяг капітальних інвестицій на одну особу на кінець 2017 року – 1142,3 

гривень, що становить 188% до програмного показника. 

У 2018 році прогнозний показник обсягу капітальних інвестицій на одну 

особу – 1165,1 грн, що становить 102% до 2017 року. 



У 2017 році  в місті Бережани було виконано будівельних робіт  на суму 

4141,0 тис.грн (69,2% до 2016 року).  Будівельні роботи виконували 3 

будівельних підприємств - Бережанське міжрайонне управління водного 

господарства, МПП “Ключ“, МПП “Новий крок «. 

Бережанське міжрайонне управління водного господарства -1402,0 

тис.грн 

МПП “Ключ“ -260,0 тис грн. 

МПП “Новий крок» -2479,0 тис.грн. 

Причиною низького росту обсягів капітального будівництва є значне 

скорочення фінансування перехідних об’єктів, та практично відсутність коштів 

на нові. Це стосується, як державних так і комерційних об’єктів. Зменшення 

фінансування державних та комерційних об’єктів зі сторони держави, значне 

подорожчання кредитних ресурсів, зменшення попиту на житло – головні 

фактори, які впливають на галузь. 

 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
Обсяг унесених з початку інвестування в економіку міста прямих 

іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) на 1 жовтня 2017 року становив 

970,8 тис. дол. США, що на 116% більше до аналогічного періоду 2016 року, та 

в розрахунку на одну особу склав 50,3 дол, що до аналогічного періоду 2016 

року - 43,3дол. 

 

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 протягом 2017 року роботи для забезпечення 

життєдіяльності та благоустрою міста, обслуговуванні вуличного освітлення та 

житлового фонду. 

Видатки на благоустрій міста за 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 6 місяців 2017 року 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 обрізку аварійних, сухостійних зелених насаджень та таких, що 

досягли вікової межі з бюджету протягом 2017 року 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.). 

Протягом 2017 року проведено роботи по очищенню дворової, 

внутрішньо будинкової каналізаційної мережі на суму 34991 грн.. 

 

РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА, ТОРГІВЛІ ТА ПОСЛУГ 

Відділом державної реєстрації Бережанської міської ради в Єдиному 

Державному реєстрі з 01.01.2017 по 31.12.2017 року зареєстровано 111 

фізичних осіб підприємців, припинило діяльність 174, зареєстровано 

юридичних осіб - 6, з них припинило діяльність – 3. 

Обсяг роздрібного товарообороту підприємствами, що здійснюють 

діяльність із роздрібного товарообороту на кінець 2017 року очікується – 113,8 

млн. грн., що становить 67,6% до програми. 

Обсяг реалізованих послуг – 25,0 млн. грн., що становить 104% до 

програми. 

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. 

Від надання адміністративних послуг до місцевого бюджету поступило – 

71,750 тис. грн. і до Державного – 12,680 тис. грн. 

 

БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА ТА ФІНАНСОВА 

ДІЯЛЬНІСТЬ 
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 працівників, зайнятих у сфері 

економічної діяльності - 6000грн, у 2016 році – 3245,0 грн ( 185% до 

аналогічного періоду 2016 року), у промисловості - 7487,0 грн (153% до 

аналогічного періоду 2016 року), у будівництві - 3250,0 грн (180% до 

аналогічного періоду 2016 року). Середньомісячна плата працівників зайнятих 

у бюджетних установах - 4900,0 грн (204% до аналогічного періоду 2016 року).  

Середньомісячна плата працівників сільського господарства - 13460 грн, у 2016 

році 5495 грн (245% до аналогічного періоду 2016 року). 

На 01 січня 2018 року заборгованість з виплати заробітної плати  не 

зафіксовано. 

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. 

 Протягом 2017 року за сприянням служби зайнятості працевлаштовані 761 

безробітних громадян. 



 

 СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ 
Станом на 01.01.2018 року 4243 сімей користуються житловими 

субсидіями у місті Бережани. 

Протягом 2017 року здійснюється постійний контроль за своєчасною 

виплатою заробітної плати, розмір якої не повинен бути нижче встановленого 

державного мінімального розміру оплати праці. 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.  

Станом на 01.01.2018 року : 

- забезпеченість населення стаціонарними ліжками у розрахунку на 10 тис. 

населення – 45,6 ліжок; 

- кількість померлих дітей віком до 1 року на 100 народжених живими – 6,5 

проміле; 

- кількість осіб, що хворіють на активний туберкульоз, на 100 тис населення 

– 48,9 осіб; 

- кількість осіб, в яких вперше виявлено онкозахворювання на 100 тис 

населення – 305,8 осіб. 

 

ОСВІТА І НАУКА 

Головним завданням відділу освіти залишається економне та раціональне 

використання бюджетних коштів з метою якнайповнішого матеріального 

забезпечення навчально-виховного процесу. У 2017 році мережа навчальних 

закладів у місті Бережани налічує 14 установ: 4 дошкільних навчальних 

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

ключик»), 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 ст. і Раївська ЗОШ І ст.), 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 було здійснено ряд заходів:  

- розпочато оздоблювальні роботи і будівельно-ремонтні роботи (відновлення 

фасадів) Бережанської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 по вул.. Гімназійна 2 в м. Бережани 

Тернопільської області, вартість яких становить 194,0 тис. грн.; 

- 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 1,057 млн. грн.;  

- забезпечено проведення поточних ремонтів в навчальних закладах міста з 

метою підготовки до 2017/2018 навчальних років на суму 89,3 тис. грн.;  



- розпочато капітальний ремонт фасадів з заміною вікон будівлі Бережанської 

школи-гімназії ім. Б.Лепкого (у 2017 році виділено кошти з міського бюджету в 

сумі 350,0 тис. грн.), кошторисна вартість якого становить 1,055 млн. 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.;  

- для навчальних закладів придбано нові комп’ютери, комп’ютерні меблі, 

учнівські парти і стільці, мультимедійний проектор на суму 174,0 тис. грн.;  

- підготовлено паспорти готовності навчальних до роботи в осінньо-зимовий 

період 2017-2018 років.  

За звітний період 2017 року відповідно до плану відділ освіти, молоді та 

спорту Бережанської міської ради провів наступні заходи: 

- вшанування Героїв Небесної Сотні на центральній площі міста; 

- конкурс читців присвячений 203-ї річниці від дня народження Т.Г.Шевченка в 

міському музеї книги; 

- конкурс театральних колективів «Діти Мельпомени» в актовій залі 

Бережанської ЗОШ І-ІІІ ст. №3; 

- флешмоб «Бережанські гаївки об`єднають Україну» на площі Ринок; 

- місячник образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва «Великоднева 

писанка - писанка миру 2017» в Будинку творчості школярів і молоді; 

- пошанування працівників освіти-учасників АТО напередодні Великодніх свят; 

- флешмоб «Червоний мак», присвячений Дню Пам`яті і примирення у школах 

міста; 

- 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; 

- урочистості з нагоди Дня працівників освіти для освітянської спільноти міста 

Бережан; 

- а також семінари-практикуми, виставки, благодійні ярмарки, урочисті 

зібрання та інші заходи. 

 

КУЛЬТУРА 

У 2017 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:  

1. Міський будинок культури «Просвіта» 1550 грн.:  

- придбано лінолеум – (1550 грн.)  

2. Бережанська державна школа мистецтв – 79300грн.:  

- косметичний ремонт (4300)грн. 

- ударна установка для оркестру народних інструментів, ансамблю духових 

інструментів, гурту «БережBand» (25 тис. грн.);  

- музичні інструменти (ударна установка, електрична гітара, гітарний 

комбо- підсилювач, гітарний процесор ефектів, саксофон альт, класична гітара з 

п’єзо звукознімачем, два мікрофони та електроскрипка) загальною вартістю 

50,00 тис. грн. (за кошти благодійного фонду «Світ дітей»). 

3. Бережанська державна художня школа – 4900грн.: 

- косметичний ремонт (4900) грн.,  

4. Бережанський міський музей книги – 25000 грн.  

- косметичний ремонт (5000 грн.)  

- комп’ютер та багатофункціональний пристрій (струменевий, кольоровий) 

– (20 тис. грн.)  

5. Комунальний заклад «Бережанська міська бібліотека ім. Богдана 

Лепкого» - 112000 грн.:  

- 3 комп’ютери і принтер (42,0 тис. грн.), книги (20,0 тис. грн.), комплект 

стелажів (50,0 тис. грн.);  

5.1.Бібліотеки-філіали сіл Лісники та Рай – 10340грн. 

 - встановлено 4 енергозберігаючі вікна (10340 грн.)  

Орієнтовна вартість усіх проведених робіт щодо зміцнення матеріально-

технічної бази закладів культури, підпорядкованих відділу культури, туризму 

та релігій міської ради у 2017 році становить 233,090 тис. гривень. 

 

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. 

У 2017 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 5 

відділень: волейбол, футбол, легка атлетика, настільний теніс та бокс, де 



займаються 212 дітей в групах попередньої і спеціалізованої базової підготовки 

та початкової підготовки, з якими працюють 14 тренерів, з них 4 штатних. 

Заняття груп проходять, в основному, на міському стадіоні, а також в 

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

№3, ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», в 

Бережанській обласній комунальній загальноосвітній школі-інтерн . 

Протягом 2017 року було проведено багато заходів для виявлення 

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

Так, серед учнів навчальних закладів міста Бережани було проведено: І-ий 

Бережанський кінофестиваль короткометражних фільмів та мультиплікації 

«БережArt-2017», міський етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово- 

патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), вишкільний військово-патріотичний табір 

«Легіонер» ім. Романа Шухевича. 

 Відповідно до міської цільової соціальної програми оздоровлення та 

відпочинку дітей на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Бережанської 

міської ради від 25 лютого 2016 року №116 у 2017 році оздоровлено в УДЦ 

«Молода гвардія» - 6 дітей, УДЦ «Артек» - 3 дітей, в обласних таборах – 77 

дітей, в міських мовних таборах – 439 дітей.  

За кошти міського бюджету (100,0 тис. грн.) оздоровлено 38 дитини з 

поглибленим вивченням трудового навчання. 

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. 



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. 

 

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. 



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 2018 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; 

- дорожчання сировини; 

- потреба у кваліфікаційних кадрах; 

- на ринку праці: скорочення працівників у реальному секторі 

економіки, перехід на режим роботи в умовах неповної зайнятості. 



ІІІ. ГОЛОВНІ ПРІОРИТЕТИ, ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО 

РОЗВИТКУ МІСТА БЕРЕЖАНИ НА 2018 РІК 

Ключовим пріоритетом Програми соціально-економічного та 

культурного розвитку міста на 2018 рік є покращення якості життя населення 

міста. 

Серед головних пріоритетів: 

- розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя 

населення; 

- підвищення конкурентоспроможності міста; 

План дій міських органів влади та самоврядування щодо реалізації 

Програми систематизовано у таблиці 2 «Пріоритетні напрямки соціально-

економічного та культурного розвитку міста на 2018 рік» та у таблиці 3 

«Основні заходи щодо виконання програми соціально-економічного та 

культурного розвитку міста на 2018 рік».  

 

ПРОГНОЗНІ АНАЛІТИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ НА 2018 РІК 
Згідно проекту Програми соціально-економічного розвитку міста на 

2018 рік плановий обсяг випуску продукції в основних сферах матеріального 

виробництва очікується в сумі 128,0 млн. грн.., що складає 105% до виконання 

програми 2017 року.  

 

ПРОМИСЛОВІСТЬ 
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ 

всього у 2018 році складе 143,8 млн. грн.., що становитиме 105,0% до 

виконання програми 2017 року. 

 Обсяг реалізованої промислової продукції в розрізі підприємств очікується: 

ТОВ «Флюк» - 2829,8 тис. грн., що складе 105,0% до 2017 року, 

ТОВ «Христина» - 76608,5 тис. грн. (105,0%) 

ТОВ «Санза ТОП» - 17877,3 тис. грн. (105,0%) 

ТзОВ «Кеннер- Україна» - 24295,5 тис. грн. (105,0%) 

ТОВ «Успіх» - 11154,9 тис. грн. (105,0%) 

МКП «Добробут» – 3424,1 тис. грн. (105,0%) 

ПАТ «2-ий рем завод засобів зв’язку»-7690,5,9(101%) 

 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 

 В галузі сільськогосподарського виробництва у 2018 році прогнозується 

виробити валової продукції на суму 5,4 млн. грн., що на 20% більше за 

аналогічний період 2017 року (4,5млн. грн.). 

 

ДОРОЖНЯ ІНФРАСТРУКТУРА, ТРАНСПОРТ ТА ЗВ’ЯЗОК 
Першочерговими з огляду на актуальність для реалізації у 2018 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 2018 році: 

1.  Будівництво системи водовідведення по вул. Загороди – 1 732 255 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.  Реконструкція надвірної вбиральні по вул. Чорновола, 15 – 106 864 грн.; 

6.  Поточний ремонт фасаду житлового будинку по вул. Братів Лепких, 19 – 

102 620 грн.; 

7.  Поточний ремонт фасаду житлового будинку на пл. Ринок,11 – 179 659 грн.; 

8.  Ремонт тротуарів по вул. Банкова, Руська, Шевченка. 



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 2018 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., що складе 102% до 

показника на кінець року. 

Очікуваний показник обсягу капітальних інвестицій на одну особу у 2018 

році становитиме 1165,1 гривень, що складе 102% до 2017 року. 

 

ТОРГІВЛЯ ТА ПОСЛУГИ 

Обсяг роздрібного товарообороту у закладах торгівлі всіх форм власності 

зросте до 118,4 млн. грн.., що складе 104% до минулого року. Обсяг реалізації 

послуг досягне 26,0 млн. грн., що становитиме 104% до 2017 року. 

 

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.  



 

НАЛАГОДЖЕННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА З МІЖНАРОДНИМИ 

ІНСТИТУЦІЯМИ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТІВ МІЖНАРОДНОЇ 

ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ 
Планується залучення додаткового фінансування від грантових організацій 

на потреби розвитку громадянських ініціатив щодо розвитку соціально-

культурної та інфраструктурної складової розвитку місцевих громад, 

покращення енергоефективності та енергозбереження. 

 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО ТА 

ЕНЕРГОЕЗБЕРЕЖЕННЯ 

З метою розвитку соціально-культурної сфери міста у 2018 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.  

 

БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА ТА ФІНАНСОВА 

ДІЯЛЬНІСТЬ 
Обсяг міжбюджетних трансфертів на 2018 рік складе 24546,8 тис. грн.: 

- базова дотація - 4324,3 тис. грн.; 

- освітня субвенція - 20222,5 тис. грн.; 

Власні надходження на 2018 рік затверджені в розмірі - 50525,7 тис. грн. 

 

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 2018 році очікується зростання 

середньомісячної заробітної плати на 123,5% та становитиме 7413 грн. на 

одного штатного працівника. 

 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я  

Реалізація головних пріоритетів та завдань програми соціально – 

економічного розвитку галузі охорони здоров’я міста становитиме невід’ємну 

частину місцевої програми та надасть можливість покращити ряд показників 

діяльності закладів та здоров’я населення. Внаслідок наближення первинної 

медичної допомоги до жителів і поліпшення її якості та реалізації регіональних 

програм очікується :  

- зниження кількості померлих дітей до одного року на 7,7% ,  

- зниження кількості осіб , що хворіють на активний туберкульоз на 3,5% (з 

48,9 до 47,2 осіб); 

- зниження кількості осіб в яких вперше виявлено онкозахворювання на 1,3%; 



- необхідність у зміні медичної реформи. 

 

ОСВІТА І НАУКА 

Проблемні питання галузі, які вирішуватимуться впродовж 2018 року: 

- в молодіжному середовищі відбуваються соціально-негативні явища: 

швидке поширення шкідливих звичок, соціально-небезпечних хвороб, 

насамперед туберкульозу, венеричних, ВІЛ/СНІДу, розладів психіки та 

поведінки через вживання психоактивних речовин (наркологічні розлади), 

скоєння злочинів; 

- 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: 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;  

- 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);  

- реконструкція каміну (встановлення пічки на тверде паливо) у робочій кімнаті 

міського музею книги. 

 

ТУРИЗМ ТА РЕКРЕАЦІЯ 
Основними завданнями у сфері культури в частині розвитку туристичного 

потенціалу та природо відновлення у 2018 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. 

 



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 2018 року звітуватимуть про хід 

виконання та ефективність реалізації заходів Програми на сесії міської ради. 

 



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 2018 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 керівництва міста у вигляді 

розпоряджень. 

 



 

Таблиця 1 

Основні показники програми соціально-економічного та  

культурного розвитку міста Бережани на 2018 рік 

 

Показники 
Одиниця 

виміру 

2016 рік 

звіт  

2017 рік 2018 рік 

програма очікуване 

% 

виконання 

програми 

Програма 

% до підсумків 

програми 2017 

року 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Економічна ефективність 

1.1. Промисловість 
Індекс промислового виробництва  % 73,8 102 89,3  105  

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, 

послуг) без ПДВ 

млн. грн. 133,6 120,8 137,3 113,7 143,8 105 

Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку 

на одну особу населення  

грн. 
6781,7 6132 6969 113,6 7317,5 105 

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       

– сири свіжі неферментовані та сичужні тонн       

– борошно тонн       

– крупи тонн       

– хліб та вироби хлібобулочні тонн 221,0 236,6 227 95,9 238,4 105 

– корми готові для тварин тонн       

– води натуральні мінеральні газовані  тис. дал       

– цукор пісок із цукрових буряків тонн       

Непродовольча група        

- ящики тарні тонн 3373 3184,0 4426,5 139 4426,5 105 

- паркет штучний тис. кв. м. 19,5 20,27 18,6 89,3 19,5 105 

- деревина розпилена тис. куб. м. 4,3 4,08 3,3 80,9 3,5 105 

- паливні брикети з тирси тонн 317 255,0 634 248,6 665,7 105 

- вироби будівельні з пластмаси кг 981985,0 773075,0 606405 78,4 636725,3 105 

– 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. 
4,61 4,49 4,54 101 5,4 119 

в тому числі:        

– с/г підприємства млн. грн 4,61 4,49 4,54 101 5,4 119 

– населення  млн. грн       

1 2       

Валова продукція сільського господарства на одну 

особу 

гривень     
  

Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції в 

натуральному виразі всіма категоріями господарств:  

    
  

– зернові культури тонн 504,4 315 345,1 110 588 170,4 

– 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 грунту) тис.тонн..       

– молоко тис.тонн..       

– м'ясо тис.тонн..       

– яйця  млн. шт.       

1.3. Будівництво 
Індекс будівельної продукції %  125 75 - 105 - 

Обсяг виконаних будівельних робіт на одну особу 

грн 

324,8 406 

 

177,5  

 

- 186,4 - 

Виробництво будівельних матеріалів        

– цегла керамічна будівельна млн. шт. 

умовної цегли 
      

– елементи конструкцій збірні для будівництва з тис.м3       



 

цементу, бетону або каменю штучного –  

– розчини бетонні, готові для 

використання 
тис.т       

– пісок, галька, гравій та щебінь для будівництва 

 
тис.м3       

– 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 
2,2 5,5 3,8 69 4,0 105 

Обсяг прийнятої в експлуатацію загальної площі житла 

у розрахунку на 10 тис. осіб населення 

кв. м.  
1116,7 2944,6 1928,9 65,5 2030,4 105 

2. Інвестиційний розвиток та зовнішньоекономічна співпраця 
Обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел 

фінансування  

Млн. грн. 
16,7 12,0 22,5 187 23 102 

Обсяг капітальних інвестицій на одну особу гривень  937,7 606,7 1142,3 188 1165,1 102 

Обсяг капітальних інвестицій за видами економічної 

діяльності та за рахунок усіх джерел фінансування:  

 
   

 
  

- в промисловість  млн. грн.  10,0 15,0 150 15,3 102 

- в сільське господарство, лісове господарство та рибне 

господарство млн. грн. 
 - - - - - 

- в будівництво млн. грн.  2,0 3,5 175 3,6 102 

Обсяг прямих іноземних інвестицій, за наростаючим 

підсумком – всього 

млн. дол. 

США 0,834 0,91 

 

0,97 

 

107 1,01 105 

Обсяг прямих іноземних інвестицій з початку року 

(надходження) 

 

млн. дол. 

США 0,834  
 

 

 

  

Обсяг прямих іноземних інвестицій на одну особу 

 

дол. США 

43,3 23 

 

50,3 

 

218,7 51,2 105 

Зовнішньоторговельний оборот товарами млн.. дол. 

США 

    
  

в тому числі:        

– експорт млн. дол. 

США 

   102,7 
  

– імпорт млн. дол. 

США 

   144,4 
  

3. Розвиток інфраструктури 

Обсяг перевезень вантажів:  тис.тонн.. 

 7,4  6,6 

 

10,9 

 

165,2 11,5 105 

- залізничним транспортом тис.тонн..       

- автотранспортом тис.тонн.. 7,4 6,6 10,9 165,2 11,5 105 



 

Обсяг перевезень пасажирів: тис.осіб 4679,9 4150 4321,2 104,1 4537,3 105 

- залізничним транспортом тис.осіб       

- автотранспортом тис.осіб 4679,9 4150 4709,0 113,5 4944,5 105 

Кількість користувачів мережі Інтернет одиниць  1220 2200 180,3 2222 101 

4. Розвиток малого-середнього підприємництва 

Кількість малих та середніх підприємств  одиниць 71/3 96/6 73/3 76/50 75/3 102,7/100 

Кількість діючих малих/середніх підприємств на 10 тис. 

населення 

одиниць 36/2 
48/2 37/2 77/100 38/2 102/100 

Чисельність працюючих на малих/середніх 

підприємствах 

тис. осіб 0,525/0,337 0,580/0,43

0 
0,535/0,340 92/79 0,545/340 102/100 

Кількість зареєстрованих суб’єктів господарювання – 

фізичних осіб  

осіб 
133 100 687 687 694 101 

Надходження до бюджетів всіх рівнів від діяльності 

малого/середнього підприємництва 
млн. грн - 18/4 12,6/2,1 70/32 13,0/2.2 103/105 

Кількість створених робочих місць в малому та 

середньому підприємництві 

тис. місць 
- 0,15 0,15 100 0,158 105 

5. Торгівля і побутове обслуговування 

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які 

здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі  
млн. грн. 159,7 168,4 113,8 67,6 118,4 104 

Обсяги реалізованих послуг млн. грн. 23,0 24,0 25,0 104 26,0  104 

6. Ефективність ринку праці 
Середньорічна чисельність наявного населення тис. осіб 19,7 19,7 19,7 100 19,6 99,5 

Чисельність прийнятих на роботу на новостворені 

робочі місця 

тис. осіб 
 312 315 101 320 102 

Фонд оплати праці штатних працівників, зайнятих у 

сферах економічної діяльності 

млн. грн 
129,7 153,3 325,0 212,0 331 102 

Середньооблікова кількість штатних працівників осіб 3316 3380 3771 111,6 3800 101 

Середньомісячна зарплата штатних працівників, 

зайнятих у сферах економічної діяльності, 

гривень 
3258 3674 6000 163,3 7413 123.5 

в тому числі:        

– у промисловості гривень  5000 7487 149,7 7600 101,5 

– у сільському господарстві гривень  4250     

– у будівництві гривень  3200 3250 101,6 3400 104,6 

Середньомісячна зарплата працівників у бюджетних 

установах 

гривень 
3050 3200 4900 153,1 6000 120 

7. Доступність та якість послуг у сфері освіти 
Кількість учнів у загальноосвітніх навчальних закладах тис. осіб 1968 2043 1933 95 2030 105 

Кількість дітей у постійних дошкільних закладах тис. осіб 0,694 0,715 0,664 93 0,7 105 

Охоплення дітей (від трьох до шести років) постійними 

дошкільними закладами (у % до кількості дітей 

відповідного віку) 

% 

56 60 95 158,3 95 100 

Частка дітей сільської місцевості, для яких організовано 

підвезення до місця навчання і додому від загальної 

% 
      



 

кількості учнів, які того потребують 

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

Забезпеченість населення стаціонарними ліжками на 10 

тис. населення 

одиниць 
49,8 47,6 45,6 95,8 45,6 100 

Забезпеченість лікарями загальної практики сімейної 

медицини на 10 тис. населення 

 
6,8 7,3 7,2 98,6 7,2 100 

Кількість померлих дітей віком до одного року на 1000 

народжених живими 

проміле 
11,4 7,5 6,5 86,7 6,0 92,3 

Кількість осіб, що хворіють на активний туберкульоз, 

на 100 тис. населення  

осіб 
77,8 48,2 48,9 101,5 47,2 96,5 

- в тому числі в сільській місцевості осіб 107,5 60,5 65,2 92,9 63,2 96,9 

Кількість осіб, в яких вперше виявлено 

онкозахворювання на 100 тис. населення  

осіб 
293,3 255 305,8 119,9 302,0 98,7 

- в тому числі в сільській місцевості осіб 

 
297,3 255 259,2 103,7 255 98,2 

9. Доступність послуг у сфері культури 

Кількість масових бібліотек  одиниць  3 100 100 3 100 
Книжковий фонд бібліотек  тис. 

примірників 
 93,5 71,47 76,4 50,0 70 

Кількість клубних установ  одиниць 3 3 3 100 3 100 

10. Раціональне природокористування та якість довкілля 

Відведено (скинуто) зворотніх вод, тис.куб.м 201,7 202 205 101,5 205 100 

в тому числі:        

Забруднених, з них: тис.куб.м 201,7 202 205 101,5 205 100 

- без очищення  тис.куб.м 194,7 195 200 104,2 200 100 

- нормативно–очищених тис.куб.м 7,0 7,0 5,0 71,4 5,0 100 

Викиди шкідливих речовин у повітря тис.тонн..  13810     

в тому числі:        

стаціонарними джерелами забруднення тис тонн  13810     

автомобільним транспортом тис тонн       

 



 

Таблиця 2 
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ  

соціально-економічного та культурного розвитку міста Бережани на 2018 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 

джерела 

1 Розвиток людського капіталу та 

підвищення стандартів життя 

населення 

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 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 

  45  Служба у справах дітей 

Бережанської міської ради. 

  Поліпшення матеріально-технічної бази навчальних 

закладів міста: 

- поточний ремонт санвузла Бережанської ЗОШ І-ІІІ 

ст. №1; 

- поточний ремонт будівлі гуртожитку Бережанської 

школи-гімназії ім.Б.Лепкого; 

- 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 ЗОШ І-ІІІ ст. №3; 

- придбання обладнання для кабінетів фізики і хімії в 

навчальних закладах 

 

 

200,00 

 

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 

 Відділ освіти, молоді і 

спорту Бережанської 

міської ради 

  

Придбання шкільного автобуса 

1900,00 1400,00 500,00 - Відділ освіти, молоді і 

спорту Бережанської 

міської ради  



 

  

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» 

 

 

400.0 

 

2212,3 

 

 

 

370,0 

 

 

 

 

1991,1 

 

 

400,0 

 

221,2 

 

 

 

370,0 

 Відділ освіти, молоді і 

спорту Бережанської 

міської ради 

  
Забезпечення морального та матеріального 

стимулювання і підтримки працівників галузі освіти 

50,0  50,0  Відділ освіти, молоді і 

спорту Бережанської 

міської ради 

  Забезпечення морального, матеріального 

стимулювання і підтримки творчих здібностей 

учнівської молоді 

20,0  20,0  Відділ освіти, молоді і 

спорту Бережанської 

міської ради  

  Забезпечення організації літнього відпочинку та 

оздоровлення дітей пільгових категорій , що 

потребують особливої соціальної уваги та підтримки 

150,0  150,0  Відділ освіти, молоді і 

спорту 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 

100,0  100,0  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 змагань та друк поліграфічної 

продукції для обслуговування змагань, озвучення 

змагань 

200,0  200,0  Відділ освіти, молоді і 

спорту Бережанської 

міської ради 

  Розробка та виготовлення презентаційних і 

інформаційних матеріалів про місто Бережани 

(буклети, карти, путівники, календарі тощо): 

- Бібліографічний покажчик до 140-річчя від 

дня народження письменника, критика, видавця 

Антіна Крушельницького; 

- Бібліографічний покажчик до 145-річчя від 

дня народження письменника Михайла Яцківа; 

- Бібліографічний покажчик до 130-річчя від 

дня народження Левка Лепкого; 

 

 

 

 

1,5 

 

 

1,5 

 

 

  

 

 

 

1,5 

 

 

1,5 

 

 

 відділу культури, туризму 

та релігій Бережанської 

міської 



 

- Бібліографічний покажчик до 100-річчя 

ЗУНР 

2,0 

 

1,5 

2,0 

 

1,5 

  Оновлення формату проведення традиційних заходів: 

- проведення фестивалю «Мистецька 

Бережанщина» - 2018 

 

10,0 

  

10,0 

 відділу культури, туризму 

та релігій Бережанської 

міської 

  Участь творчих колективів, обдарованої молоді 

закладів культури м. Бережани у міжнародних, 

всеукраїнських, регіональних фестивалях, конкурсах 

20,0  20,0  відділу культури, туризму 

та релігій Бережанської 

міської 

  Забезпечення зміцнення матеріально-технічної бази 

закладів культури: 

- придбання меблів для міського музею книги; 

- ремонт підлоги в експозиційному залі 

М.Шашкевича у міському музеї книги; 

- заміна 12 вікон в експозиційних залах 

міського музею 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; 

- придбання музичних інструментів для 

Бережанської державної школи мистецтв; 

- поповнення бібліотечного фонду 

Бережанської міської бібліотеки імені Б.Лепкого; 

- придбання меблів для міської бібліотеки 

імені Б.Лепкого 

 

 

15,0 

 

20,0 

 

50,0 

 

10,0 

 

70,0 

 

50,0 

 

26,0 

 

84,0 

 

50,0 

 

 

40,0 

  

 

15,0 

 

20,0 

 

50,0 

 

10,0 

 

70,0 

 

50,0 

 

26,0 

 

84,0 

 

50,0 

 

 

40,0 

 відділу культури, туризму 

та релігій Бережанської 

міської 

2 Підвищення 

конкурентоспроможності 

регіону 

      

 

 



 

Таблиця 3 

ОСНОВНІ ЗАХОДИ 

щодо виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку 

міста Бережани на 2018 рік 
№ 

з/п 

Назва заходу Термін 

виконання 

Відповідальні виконавці Приміт

ка 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. Промисловість 

1.1. Популяризація місцевого товаровиробника, розширення ринків збуту, в т.ч. 

в інших регіонах держави та за кордоном. 

2018рік Сектор економіки міської ради та підприємства міста  

1.2. 

 

 

 

Забезпечення участь промислових підприємств у виставково-ярмаркових 

заходах місцевого, регіонального, загальнонаціонального та міжнародного 

значення. 

2018 рік Сектор економіки міської ради 

 

 

 

 

1.3 

 

 

 

 

Організація та проведення зустрічей представників органів влади з 

місцевими товаровиробниками, щодо їхніх актуальних проблемних 

питань(зниження виробництва продукції) 

 

 2018 рік 
 

Виконавчий комітет Бережанської міської ради,сектор 

економіки міської ради  підприємства міста 

 

1.4 Організація та проведення круглих столів, семінарів для суб’єктів 

господарювання з актуальних питань ведення підприємницької 

діяльності,підтримки національного товаровиробника розвитку 

пріоритетних галузей економіки,в тому числі з використанням сучасних 

інформаційних технологій,бізнесу програм та умов кредитування. 

2018 рік Виконавчий комітет Бережанської міської ради,сектор 

економіки міської ради  підприємства міста 

 

1.5. Відновлення виробничої діяльності ВАТ «Бережанський цегельний завод 

«Керамік»«. 

2018 рік ВАТ «Бережанський цегельний завод «Керамік»« 

Сектор економіки міської ради 

 

1.6. Залучення інвестицій для відновлення діяльності існуючих виробничих 

потужностей, ВАТ «Бережанський склозавод» ВАТ «Мікрон» 

2018 рік Сектор економіки міської ради  

2. Сільське господарство 

2.1.     

3. Дорожня інфраструктура, транспорт та зв'язок 

3.1. Підвищити якість та культуру обслуговування пасажирів 2018 рік Автомобільні перевізники  

3.2. Впорядкувати роботу мережі місць паркування автотранспорту 2018 рік Бережанське МКП «Господар»  

3.3. Облаштувати міські автобусні зупинки, лавками з навісами (павільйонами) 2018 рік Виконавчий комітет Бережанської міської ради, 

Бережанське МКП «Господар» 

 

3.4. Забезпечити будівництво, реконструкцію, ремонт та експлуатаційне 

утримання вулично - дорожньої мережі та об’єктів придорожнього сервісу 
2018 рік Виконавчий комітет Бережанської міської ради, 

Бережанське МКП «Господар» 

 

3.5. Впровадження енергозберігаючих джерел освітлення у зовнішньому 

освітленні населеного пункту. 

2018 

рік 
Виконавчий комітет Бережанської міської ради, 

Бережанське МКП «Господар 

 

3.6. Сприяти покращенню забезпечення населення міста якісними послугами 

поштового зв’язку 

2018 рік Виконавчий комітет Бережанської міської ради, 

Центральне відділення поштового зв’язку №1 м. Бережани 

 



 

Тернопільської дирекції Українського державного 

підприємства поштового зв’язку «Укрпошта» 

3.7. Забезпечити розбудову технологічної інфраструктури мережі Інтернет та 

мереж доступу до неї споживачів 
2018 рік Суб’єкти підприємницької діяльності, які надають 

інтернет-послуги. 

 

3.8 Ініціювати продовження будівництва об’їзної дороги Стрий-Тернопіль-

Кіровоград-Знам’янка на ділянці в м. Бережани 

2018 рік Виконавчий комітет Бережанської міської ради, відділ 

житлово – комунального господарства, містобудування та 

архітектури міської ради 

 

4. Енергоефективність 

4.1. Провести інформаційно-роз'яснювальну роботу 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 

2018 рік Відділ житлово – комунального господарства, 

містобудування та архітектури, сектор економіки міської 

ради 

 

 

 

4.2 

 

Провести санацію будівель бюджетних установ та модернізацію 

котельного обладнання 

2018 

рік 

Відділ житлово – комунального господарства, 

містобудування та архітектури, сектор економіки міської 

ради 

 

4.3 Впровадження системи енергетичного менеджменту у бюджетних 

установах. 
2018 рік Відділ житлово – комунального господарства, 

містобудування та архітектури 

 

4.4 Сприяти реалізації проектів з використанням енергії сонця для вироблення 

електричної енергії, будівництва вітрових електростанцій, освоєння 

виробництва твердого палива (паливні брикети) 

2018 рік Відділ житлово – комунального господарства, 

містобудування та архітектури, сектор економіки міської 

ради 

 

 

5. Капітальне будівництво та інвестиційна діяльність 

5.1. Продовжити роботу з удосконалення та забезпечення прозорості дозвільних 

процедур у будівництві, врахування громадської думки під час вирішення 

питань планування та забудови територій 

2018 рік Відділ житлово – комунального господарства, 

містобудування та архітектури міської ради 

 

5.2. Розробити та оновити детальні плани 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 

2018 рік Відділ житлово – комунального господарства, 

містобудування та архітектури міської ради, земельний 

відділ міської ради 

 

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

центральної частини міста 

2018 рік Відділ житлово – комунального господарства, 

містобудування та архітектури міської ради, 

Бережанське МКП «Господар» 

 

5.4. Здійснити заміну водопроводу до резервуара чистої води (РЧВ) на 

водозаборі по вул. Шевченка. 

2018 рік Виконавчий комітет Бережанської міської ради, 

Бережанське МКП «Добробут» 

 

5.5. Продовжити реконструкцію, будівництво та поточний ремонт 

автомобільних доріг місцевого значення, реконструкцію тротуарів 
2018 рік Відділ житлово – комунального господарства, 

містобудування та архітектури міської ради, 

Бережанське МКП «Господар» 

 

5.6. Проведення реконструкції міських парків, скверів і дитячих майданчиків 2018 рік Відділ житлово – комунального господарства, 

містобудування та архітектури міської ради, МКП 

«Благоустрій», МКП «Господар» 

 

5.7. Сприяння реалізації проектів житлової забудови індивідуальними 

забудовниками 

2018 рік Відділ житлово – комунального господарства, 

містобудування та архітектури міської ради 

 

5.8. Реалізація заходів щодо поширення інформації про інвестиційні 

можливості міста та підприємств 
2018 рік Виконавчий комітет Бережанської міської ради Сектор 

економіки міської ради 

 



 

5.9. Сприяння просуванню продукції місцевих товаровиробників на зовнішній 

ринок 

2018 рік Виконавчий комітет Бережанської міської ради Сектор 

економіки міської ради 

 

5.10 Залучення міжнародної технічної допомоги, підготовки фахівців з 

проектної роботи та безпосереднє написання проектів 
2018 рік Виконавчий комітет Бережанської міської ради Сектор 

економіки міської ради 

 

5.11 Поглиблення зв'язків з порідненими закордонними містами у галузях, 

обумовлених в укладених угодах 

2018 рік Виконавчий комітет Бережанської міської ради Сектор 

економіки міської ради 

 

 

 

6. Зовнішньоекономічна діяльність 

6.1. 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 

 2018 рік Виконавчий комітет Бережанської міської ради Сектор 

економіки міської ради 

 

6.2. Формування переліку пропозицій підприємств-експортерів міста щодо 

можливих поставок товарів на зовнішні ринки у 2018 році 

2018 рік Виконавчий комітет Бережанської міської ради Сектор 

економіки міської ради 

 

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

7.1. Активізація співпраці з державами - членами ЄС щодо обміну інформацією 

про методи планування і реалізації державної політики регіонального 

розвитку в контексті Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 

2018 рік Виконавчий комітет Бережанської міської ради, сектор 

економіки Бережанської міської ради 

 

7.2. 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  

2018 рік Виконавчий комітет Бережанської міської ради, сектор 

економіки Бережанської міської ради 

 

7.3. Популяризація інвестиційних переваг міста в Україні та за кордоном 

шляхом участі в публічних заходах (міжнародні та інвестиційні форуми, 

презентації, конференції, „круглі столи, виставки-ярмарки тощо) 

2018 рік Виконавчий комітет Бережанської міської ради, сектор 

економіки Бережанської міської ради 

 

7.4. Забезпечення належного зворотнього зв’язку з іноземними інвесторами 

шляхом здійснення їх опитування з метою отримання пропозицій та 

зауважень, з подальшим розглядом їх в обласній, районних державних 

адміністраціях, міських радах міст обласного значення, а, у разі 

необхідності, – на засіданнях робочої групи з питань іноземного 

інвестиційного співробітництва області, інвестиційної ради області 

2018 рік Виконавчий комітет Бережанської міської ради, сектор 

економіки Бережанської міської ради 

 

8. Житлово-комунальне господарство та енергозбереження 

8.1. Активізувати роботу щодо утворення об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків 
2018 рік Відділ житлово – комунального господарства, 

містобудування та архітектури міської ради, 

Бережанське МКП «Господар» 

 

8.2. Забезпечити стабільність тарифів на житлово-комунальні послуги шляхом 

зменшення собівартості послуг за рахунок модернізації та технічного 

переоснащення 

2018 рік Відділ житлово – комунального господарства, 

містобудування та архітектури міської ради, 

Бережанське МКП «Господар», Бережанське МКП 

«Добробут» 

 

8.3. Активізувати претензійно-позовну роботу комунальних підприємств з 

боржниками за надані житлово-комунальні послуги 
2018 рік Відділ житлово – комунального господарства, 

містобудування та архітектури міської ради, 

Бережанське МКП «Господар», Бережанське МКП 

«Добробут» 

 



 

8.4. 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 

2018 рік Виконавчий комітет Бережанської міської ради, 

Бережанське МКП «Господар», Бережанський 

тепловий район ОКП ТТКЕ, відділ освіти, молоді та 

спорту міської ради, відділ культури, туризму та релігій 

міської ради 

 

8.5 Відновлення наявних та встановлення нових попм-качалок для 

забезпечення населення питною водою.  
2018 рік Виконавчий комітет Бережанської міської ради, 

Бережанське МКП «Добробут 

 

8.6. Завершення виготовлення схеми оптимізації водопровідної мережі м. 

Бережани. 

 

2018 рік 

Виконавчий комітет Бережанської міської ради, 

Бережанське МКП «Добробут 

 

8.7. Придбання вантажо-пасажирського автомобіля для аварійних виїздів    2018 рік Виконавчий комітет Бережанської міської ради, 

Бережанське МКП «Добробут 

 

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

міста 
2018 рік Виконавчий комітет Бережанської міської ради, 

Бережанське МКП «Господар» 

 

8.9. Будівництво (реконструкція), капітальний ремонт централізованих cистем 

водопостачання і водовідведення, в тому числі з використанням 

енергоощадного обладнання та технологій 

2018 рік Виконавчий комітет Бережанської міської ради, 

Бережанське МКП «Добробут» 

 

8.10. Впровадження енергозберігаючих джерел освітлення у зовнішньому 

освітленні населеного пункту. 

2018 рік Виконавчий комітет Бережанської міської ради, 

Бережанське МКП «Господар» 

 

8.11. Проведення ремонту покрівель, фасадів та виступаючих конструкцій 

житлових будинків міста 
2018 рік Виконавчий комітет Бережанської міської ради, 

Бережанське МКП «Господар» 

 

8.12. Влаштування дитячих майданчиків на прибудинкових територіях житлових 

будинків 

2018 рік Виконавчий комітет Бережанської міської ради, ОСББ та 

комунальні підприємства 

 

8.13. Обладнання контейнерних майданчиків на території Бережанської міської 

ради 
2018 рік Відділ житлово – комунального господарства, 

містобудування та архітектури міської ради, Бережанське 

МКП «Господар» 

 

8.14. Забезпечення умов для продовження реформування житлово-комунального 

господарства з метою підвищення ефективності та надійності 

функціонування житлово- комунальних систем життєзабезпечення 

населення міста, підвищення якості житлово- комунальних послуг та 

поліпшення фінансового стану підприємств галузі 

2018 рік Виконавчий комітет Бережанської міської ради, 

Бережанське МКП «Господар», Бережанське МКП 

«Добробут» 

 

8.15. Завершити виготовлення проектно-технічної документації будівництва 

міських очисних споруд потужністю 3000 куб.м/добу в місті Бережани 

2018 рік Відділ житлово – комунального господарства, 

містобудування та архітектури міської ради, 

Бережанське МКП «Добробут» 

 

8.16 Проведення робіт по очищенню водопровідної канави по вул. 

Б.Хмельницького 

2018 рік  Виконавчий комітет Бережанської міської ради, 

Бережанське МКП «Господар» 

 

8.17 Проведення реконструкції внутрібудинкової та дворової каналізаційної 

мережі житлових по вулиці Чорновола №2, №4. 
2018 рік  Виконавчий комітет Бережанської міської ради, 

Бережанське МКП «Господар» 

 

8.18 Влаштування водовідведення та виконання робіт щодо відведення дощових 

вод по вул. Грушевського, Депутатська, Червона, Верхня, Хатки, Загороди, 

Б.Хмельницького, Лисенка та Мечнікова  

2018 рік  Виконавчий комітет Бережанської міської ради, 

Бережанське МКП «Господар» 

 

8.19 Проведення ремонту фасадів житлових будинків по +вул. .Ринок, №21, 

№22, Чорновола №2, №4 
2018 рік  Виконавчий комітет Бережанської міської ради, 

Бережанське МКП «Господар» 

 

8.20 Запровадження системи роздільного збору сміття 2018 рік Виконавчий комітет Бережанської міської ради, відділ 

житлово – комунального господарства містобудування 

та архітектури міської ради. 

 



 

8.21 Забезпечення утримання полігонів твердих побутових відходів та 

вирішення питання по паспортизації сміттєзвалища  

2018 рік Виконавчий комітет Бережанської міської ради, відділ 

житлово – комунального господарства, містобудування 

та архітектури міської ради. 

 

8.22 Придбання спецтехніки для вивозу сміття (сміттєвоз) та контейнерів для 

обслуговування бюджетних установ міської ради 

2018 рік Виконавчий комітет Бережанської міської ради, відділ 

житлово – комунального господарства містобудування 

та архітектури міської ради. 

 

8.23 Реконструкція об’єктів комунальної теплоенергетики з переведення 

котелень на альтернативні види палива 

2018 рік Виконавчий комітет Бережанської міської ради, відділ 

житлово – комунального господарства містобудування 

та архітектури міської ради. 

 

8.24 Забезпечення оснащення наявного житлового фонду будинковими засобами 

обліку та регулювання споживання води і теплової енергії 

2018 рік Виконавчий комітет Бережанської міської ради, відділ 

житлово – комунального господарства містобудування 

та архітектури міської ради. 

 

9. Розвиток підприємництва, торгівлі та послуг 

9.1. 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 

2018 рік  Районний центр зайнятості, 

Виконавчий комітет міської ради 

 

 

9.2. Впорядкування роботи стихійних ринків, запровадження обліку та звітності 

для учасників торгівлі на ринках. 

2018 рік Виконавчий комітет Бережанської міської ради, Сектор 

економіки міської ради 

 

9.3. Запровадження надання системи електронних послуг в міській раді. 2018 рік Виконавчий комітет Бережанської міської ради, Сектор 

економіки міської ради 

 

9.4. Проводити «круглі» столи, налагодження двохстороннього діалогу 

керівництва та відповідальних працівників міської ради із представниками 

малого і середнього бізнесу для вирішення питань, що виникають в ході 

ведення підприємницької діяльності 

2018 рік Виконавчий комітет Бережанської міської ради, Сектор 

економіки міської ради 

 

9.5. Залучення суб’єктів малого та середнього підприємництва, громадських 

об’єднань та бізнес-асоціацій до участі у міжнародних форумах, семінарах, 

конференціях, виставках та ярмарках протягом року. 

2018 рік Виконавчий комітет Бережанської міської ради, 

Сектор економіки міської ради 

 

9.6. Забезпечення інформаційної підтримки бізнесу шляхом оприлюднення на 

офіційних веб-сайтах, а також у друкованих ЗМІ інформації щодо правил та 

умов ведення підприємницької діяльності, змін у чинному законодавстві, 

програм підтримки підприємництва. 

2018 рік Виконавчий комітет Бережанської міської ради, Сектор 

економіки міської ради 

 

9.7. Проведення заходів щодо підтримки місцевих виробників соціально 

важливих продовольчих товарів шляхом виділення місць на ринках для 

організації торгівлі продукцією власного виробництва (на пільгових 

умовах). 

2018 рік Виконавчий комітет Бережанської міської ради Сектор 

економіки міської ради 

 

9.8. Створення ради підприємництва 2018 рік Виконавчий комітет Бережанської міської ради Сектор 

економіки міської ради 

 

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

приміщень і майна комунальної власності, а також пустуючих приміщень 

споживчої кооперації 

2018 рік Виконавчий комітет Бережанської міської ради,земельний 

відділ, відділ житлово – комунального господарства, 

містобудування та архітектури міської ради 

 

10. Бюджетно-податкова політика та фінансова діяльність 

10.1. Підвищення ефективності роботи прибуткових підприємств та вжити 

додаткових заходів щодо покращення фінансового стану збиткових 

підприємств через стабілізацію їх виробничої діяльності  

2018 рік Виконавчий комітет Бережанської міської ради Сектор 

економіки міської ради 

 



 

10.2. Забезпечення надходження коштів до бюджетів усіх рівнів. 2018 рік Бережанське відділення Козівської ОДПІ ГУ державної 

фіскальної служби у Тернопільській області, Управління 

Пенсійного фонду України в Бережанському районі. 

 

10.3.  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. 

2018 рік Управління Держпраці в області, 

Виконавчий комітет Бережанської міської ради  

 

10.4. Забезпечення прозорості процедур державних закупівель та досягнення 

оптимального і раціонального використання державних коштів 

2018 рік Головні розпорядники бюджетних коштів, 

Сектор економіки міської ради 

 

10.5. Проведення роз’яснювальної роботи щодо закупівлі на торгівельних 

електронних майданчиках у системі електронних державних закупівель 

PROZORRO 

2018 рік Головні розпорядники бюджетних коштів  

10.6. Розірвання в установленому порядку договорів оренди земельних ділянок в 

разі систематичної несплати орендної плати громадянами, фізичними 

особами – суб’єктами господарювання та юридичними особами 

2018 рік Виконавчий комітет Бережанської міської ради  

10.7. Проводити роботу із підприємствами, які не дотримуються мінімальної 

заробітної плати 
2018 рік Управління соціального захисту населення районної 

державної адміністрації 

Виконавчий комітет міської ради 

 

10.8 Забезпечити вчасне призначення (здійснення перерахунку) і виплати 

пенсій, щомісячного довічного грошового утримання, допомоги на 

поховання та інших виплат відповідно до законодавства 

2018 рік Бережанське об’єднане управління Пенсійного фонду 

України Тернопільської області 

 

10.9 Забезпечити виконання планових показників з надходження власних коштів 

до бюджету Бережанського об’єднаного управління Пенсійного фонду 

України Тернопільської області 

2018 рік Бережанське об’єднане управління Пенсійного фонду 

України Тернопільської області 

 

10.10 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 

2018 рік Бережанське об’єднане управління Пенсійного фонду 

України Тернопільської області 

 

10.11 Забезпечити ефективну діяльність комісій з питань погашення 

заборгованості із виплати заробітної плати,збільшення податкових та інших 

надходжень до бюджету. 

2018 Управління соціального захисту населення районної 

державної адміністрації, 

Виконавчий комітет міської ради 

 

10.12 Проводити підготовку проектів нових регіональних програм або внесення 

змін до діючих, що реалізуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, 

відповідно до наявних фінансових ресурсів у 2017 році та з урахуванням 

пріоритетних напрямків розвитку, визначених Стратегією розвитку 

Тернопільської області на період до 2020 року 

2018 Виконавчий комітет міської ради, головні розпорядники 

коштів міського бюджету ,сектор економіки міської ради 

 

10.13 Продовжити роботу з оптимізації мережі закладів бюджетної сфери, 

насамперед загальноосвітніх навчальних закладів, шляхом скорочення їх 

кількості, збільшення наповнюваності класів, груп.  

2018 Головні розпорядники коштів міського бюджету, 

виконавчий комітет міської ради. 

 

11. Населення, заробітна плата та ринок праці 

11.1. Забезпечення покращення ситуації у сфері оплати праці, у тому числі 

шляхом підвищення рівня легалізації зайнятості та заробітної плати 
2018 рік Управління соціального захисту населення районної 

державної адміністрації 

 



 

працюючих  

11.2. Здійснення контролю за своєчасну виплату заробітної плати, розмір якої не 

повинен бути нижче встановленого державного мінімального розміру 

оплати праці 

2018 рік Управління соціального захисту населення районної 

державної адміністрації 

 

11.3. Проведення заходів щодо запобігання настанню безробіття: 

- контроль за поданням підприємствами, організаціями та установами 

інформації про вакантні посади та вільні робочі місця; 

2018 рік Районний центр зайнятості 

 

 

11.4. Сприяння працевлаштуванню населення, у тому числі залучення громадян 

до тимчасової зайнятості, зокрема організації громадських та інших робіт 

тимчасового характеру. 

2018 рік Районний центр зайнятості 

 

 

11.5. Забезпечення підготовки та перепідготовки кадрів за замовленням 

роботодавців. 

2018 рік Районний центр зайнятості 

 

 

12. Соціальний захист населення 

12.1. Забезпечення гарантованого соціального захисту, в тому числі тимчасово 

розселених громадян - вимушених переселенців та учасників АТО. 
2018 рік Управління соціального захисту населення районної 

державної адміністрації 

 

12.2. 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. 

2018 рік Управління соціального захисту населення районної 

державної адміністрації 

 

12.3. Влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в 

сім'ї, на усиновлення, під опіку або піклування, дитячі будинки сімейного 

типу, прийомні сім'ї 

2018 рік 
Служба у справах дітей, надання соціальної допомоги 

сім’ям з дітьми та молоді 

 

12.4. Соціальна робота з сім’ями або особами, які опинилися у складних 

життєвих обставинах, зокрема поліпшення соціального супроводу сімей, які 

виховують дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

2018 рік 
Служба у справах дітей, надання соціальної допомоги 

сім’ям з дітьми та молоді 

 

12.5. Координація роботи щодо проведення міських державно-громадських 

операцій та рейдів щодо профілактики негативних проявів у дитячому 

середовищі, запобігання дитячій бездоглядності: “Підліток. Зима 

Канікули», “Діти вулиці. Вокзал», “Діти Тернопільщини проти насильства, 

бездоглядності, за духовну та сімейну злагоду», 

2018 рік 
Служба у справах дітей, надання соціальної допомоги 

сім’ям з дітьми та молоді 

 

12.6. Проведення засідань координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, 

попередження насильства в сім’ї та протидії людьми  
2018 рік 

Служба у справах дітей, надання соціальної допомоги 

сім’ям з дітьми та молоді 

 

12.7. Проведення рекламно-інформаційних кампаній з метою популяризації 

сімейного виховання дітей- сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування. 
2018 рік 

Служба у справах дітей, надання соціальної допомоги 

сім’ям з дітьми та молоді 

 

12.8. Здійснення соціально-профілактичної роботи щодо запобігання 

правопорушень та соціально небезпечних хвороб у дитячому та 

молодіжному середовищі, в тому числі серед груп ризику, формування 

навичок здорового способу життя, 

2018 рік 
Служба у справах дітей, надання соціальної допомоги 

сім’ям з дітьми та молоді 

 

12.9. Здійснення соціального супроводу та профілактичної роботи серед 

неповнолітніх та молоді, що звільнились з місць позбавлення волі та осіб, 

засуджених до мір покарання не пов’язаних з позбавленням волі. 
2018 рік 

Служба у справах дітей, надання соціальної допомоги 

сім’ям з дітьми та молоді 

 

12.10. 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 

2018 рік 
Служба у справах дітей, надання соціальної допомоги 

сім’ям з дітьми та молоді 

 



 

кращу організацію правового навчання і виховання, а також провести 

заходи до свята 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 

13. Охорона здоров’я 

     

14. Освіта і наука 

14.1. Забезпечення для населення міста державних гарантій доступності та 

рівних можливостей отримання повноцінної освіти незалежно від місця 

проживання і матеріального статку; безоплатності повної загальної 

середньої освіти в межах державних стандартів  

2018 рік  Відділ освіти, молоді і спорту міської ради  

14.2. Покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів міста 2018 рік Відділ освіти, молоді і спорту міської ради  

14.3. Забезпечення якісного контролю за системою енергозбереження паливних 

ресурсів, їх економія 
2018 рік Відділ освіти, молоді і спорту міської ради  

14.4. Забезпечення морального та матеріального стимулювання і підтримки 

учнівської молоді та працівників галузі освіти 

2018 рік Відділ освіти, молоді і спорту міської ради  

15. Культура 

15.1 Вечір-реквієм до 

Дня Героїв Небесної Сотні 
 20 лютого 

Відділ культури, туризму та релігій Бережанської міської 

ради 

 

 

15.2 

Вшанування пам’яті Т.Г.Шевченка  
09 березня 

Відділ культури, туризму та релігій Бережанської міської 

ради 

 

15.3 Тиждень дитячої та юнацької 

 Книги «Книжкові іменини» 
23 квітня 

Відділ культури, туризму та релігій Бережанської міської 

ради 

 

15.4 Віче-реквієм до Дня Чорнобильської трагедії  
26 квітня 

Відділ культури, туризму та релігій Бережанської міської 

ради 

 

15.5 Урочистості з нагоди Дня пам’яті та примирення, 

Заходи до Всесвітнього дня вишиванки 

08 травня 

17 травня  

Відділ культури, туризму та релігій Бережанської міської 

ради 

 

15.6 VІ Регіональний книжковий фестиваль «У храмі книг», 

День Молоді 

25 червня 

24 червня 

Відділ культури, туризму та релігій Бережанської міської 

ради 

 

 

15.7 Урочистості з нагоди Дня Державного Прапора України, 

Заходи до Дня Незалежності України, 

Відзначення Дня міста Бережани 

23 серпня 

24 серпня 

26 серпня 

Відділ культури, туризму та релігій Бережанської міської 

ради 

 

15.8 Святкова імпреза «Свято хранителів мудрості»  

(До Всеукраїнського Дня бібліотек)  
28 вересня 

Відділ культури, туризму та релігій Бережанської міської 

ради 

 

15.9 Відкриття меморіальної таблиці, присвяченої 100-річчю від дня 

народження мецената, подвижника української культури, доктора Романа 

Смика  

жовтень 

Відділ культури, туризму та релігій Бережанської міської 

ради 

 

15.10 Відзначення Дня захисника України, свято Покрови Пресвятої Богородиці 

та 76-ї річниці створення УПА 
14 жовтня 

Відділ культури, туризму та релігій Бережанської міської 

ради 

 

15.11 Вечір пам’яті, присвячений 95-й річниці від дня народження листопад Відділ культури, туризму та релігій Бережанської міської  



 

М.П.Бездільного, 

Відзначення Дня пам’яті жертв голодоморів 

 

24 листопада 

ради 

   

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

16.1. Проведення паспортизації площинних спортивних споруд і внесення 

інформаційних даних про спортивні споруди до Єдиного електронного 

Всеукраїнського реєстру спортивних споруд 

2018 рік Відділ освіти, молоді і спорту міської ради  

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

направлятись на оздоровлення та відпочинок 

2018 рік Відділ освіти, молоді і спорту міської ради  

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

виставок художньої творчості, пленерів, творчих акцій та інших заходів 
2018 рік Відділ освіти, молоді і спорту міської ради  

16.4. Здійснення заходів, спрямованих на пошук талановитих та обдарованих 

дітей 

2018 рік Відділ освіти, молоді і спорту міської ради  

17. Туризм та рекреація 

17.1 Популяризація туристично потенціалу та створення сучасного позитивного 

туристичного іміджу міста: 

- розширення співпраці з містами-побратимами щодо реалізації 

культурних акцій, спрямованих на розвиток спільних культурних 

ініціатив та туристичних обмінів; 

- розробка та видання інформаційних друкованих матеріалів для 

представлення туристичного потенціалу міста. 

 

Протягом 2018 року 

Відділ культури, туризму та релігій Бережанської міської 

ради 

 

18. Охорона навколишнього природного середовища 

18.1. Ліквідація стихійних сміттєзвалищ 2018 року ТОВ «Компанія «Еко-Інвест», Бережанське МКП 

«Господар», Бережанське МКП «Благоустрій» 

 

18.2. Забезпечення максимального озеленення міста при забезпеченні 

мінімальних затрат бюджетних коштів 

2018 року Бережанське МКП «Благоустрій»  

18.3. Забезпечення раціонального використання зелених насаджень 2018 року Бережанське МКП «Благоустрій»  

18.4. Організація робіт з видалення аварійних, сухостійних зелених насаджень та 

таких, що досягли вікової межі 
2018 рік Бережанське МКП «Господар», Бережанське МКП 

«Благоустрій» 

 

18.5. Продовжити розбудову інфраструктури охорони навколишнього 

природного середовища, покращення екологічної ситуації, раціонального 

використання природних ресурсів 

2018 рік Виконавчий комітет Бережанської міської ради, 

Бережанське МКП «Добробут», Бережанське МКП 

«Господар», Бережанське МКП «Благоустрій» 

 

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

20.1. Проводити заходи з поповнення матеріальних запасів районного резерву 

використаних для і проведення аварійно - відновлювальних робіт з 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій  

2018 року Відділ з питань цивільного захисту населення, взаємодії з 

правоохоронними органами та мобілізаційної роботи 

міської ради 

 

20.2. Облаштування приміщення пункту управління начальника цивільного 

захисту району на мирний час та особливий період, його технічне 

оснащення сучасними засобами зв’язку, оргтехнікою та програмним 

забезпеченням 

2018 року Відділ з питань цивільного захисту населення, взаємодії з 

правоохоронними органами та мобілізаційної роботи 

міської ради 

 

20.3. Придбання індивідуальних засобів захисту 2018 року Відділ з питань цивільного захисту населення, взаємодії з 

правоохоронними органами та мобілізаційної роботи 

міської ради 

 

20.4. Придбання, встановлення та утримання джерела автономного 

електропостачання пункту управління начальника цивільної оборони 

району та оперативного штабу 

2018 року Відділ з питань цивільного захисту населення, взаємодії з 

правоохоронними органами та мобілізаційної роботи 

міської ради 

 



 

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

21.1. 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 

2018 року Відділи міської ради  

21.2. Розвиток добросовісної конкуренції, зменшення адміністративного впливу 

на ринкові процеси, оптимізація державного втручання у фінансово-

господарську діяльність суб’єктів господарювання 

2018 року Виконавчий комітет Бережанської міської ради, сектор 

економіки міської ради 

 

21.3. Створення ефективного механізму державного регулювання діяльності 

суб’єктів природних монополій 

2018 року Виконавчий комітет Бережанської міської ради, сектор 

економіки міської ради 

 

 



 

Таблиця 4 
 

«Перелік регіональних програм, запропонованих для фінансування з місцевого бюджету у 2018 році» 

 
№ з/п Назва Програми Дата та номер рішення районної/міської ради 

1 Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2016-2018 роки Рішення сесії Бережанської міської ради від 21 січня 

2016 року №75 

2 Міська цільова соціальна программа оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2018 роки Рішення сесії Бережанської міської ради від 25 лютого 

2016 року №116 

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

березня 2016 року №165 

4 Міська цільова програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017 - 2020 

роки 

Рішення сесії Бережанської міської ради від 26 жовтня 

2017 року №737 

5 Міська програма запобігання соціальному сирітству, подолання дитячої безпритульності і 

бездоглядності на 2016-2020 роки. 

Рішення сесії Бережанської міської ради від 08 

вересня 2016 року №344 

6 
Міська програма протидії торгівлі людьми на період до 2020 року 

Рішення сесії Бережанської міської ради від 

08.09.2016р. № 345 

7 Міська програма цільова соціальна підтримки сім’ї та протидії домашньому насиллю на 2017 – 

2020 роки 

Рішення сесії Бережанської міської ради від 

25.05.2017р. № 580 

8 Комплексна программа розвитку цивільного захисту міста Бережани, с. Рай та Лісники на 

2018-2022 р. 

Рішення сесії Бережанської міської ради від 21 квітня 

2016 року № 193 

9 Програма сприяння оборонній та мобілізаційній готовності, відбору громадян на військову 

службу за контрактом і призову на строкову військову службу Бережанської міської ради на 

2016-2018 року 

Рішення сесії Бережанської міської ради від 26 травня 

2016 року № 233 

 



 

Таблиця 5а 
ПЕРЕЛІК 

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

у 2018 році місті Бережани 

 

№ 

з/п 

Найменування проекту, його 

місцезнаходження, вид робіт 

Рік початку і 

закінчення 

Проектна 

потужність, 

 у відповідних 

одиницях 

Наявність проектно-

кошторисної документації 

Загальна кошторисна 

вартість проекту, 

тис. гривень 

Джерела фінансування, 

тис. гривень 

усього 

залишок 

на 

01.01.2018 

Усього 

в тому числі за рахунок: 

Державного 

бюджету 

Місцевого 

бюджету 

Інших 

джерел 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Капітальний ремонт фасадів з заміною 

вікон будівлі Бережанської школи-

гімназії ім.Б.Лепкого по вул.Руська, 12А 

в м.Бережани Тернопільської обл. 

2017-2018  

Бережанське районне 

комунальне підприємство 

«Проектант» 

1055,00 705,0 705,00  705,00 

 

2. Реконструкція спортивного майданчика 

по вул.І.Франка, 8 в м.Бережани 

Тернопільської області 

2018 42*22 м ТОВ «Рембудзахід» 1433,00 1433,00 1433,00 1147,00 286,00 

 

3 

Капітальний ремонт вул. Гоголя в м. 

Бережани Тернопільської області 

(ділянка від перехрестя вул. Братів 

Лепких до перехрестя вул. Червона) 

2018 100 «НТ ДОРБУДПРОЕКТ» 1497.361 1497.361 - - 1497.361 - 

4 

«Капітальний ремонт вул. Т. Шевченка 

в м. Бережани Тернопільської області 

(від перехрестя вул. Руська до 

перехрестя вул. Валова) 

2018 100 «НТ ДОРБУДПРОЕКТ» 1399.249 1399.249 - - 1399.249 - 

5 

Капітальний ремонт вул. Львівська м. 

Бережани Тернопільської області 

(ділянка від будинку №70 до а.д. 

Бережани-Нараїв) 

1260 м2  « НТ ДОРБУДПРОЕКТ» 2405,076    2405,076  

6 

«Капітальний ремонт дороги по вул. 

Червона в м. Бережани Тернопільської 

області (конмплекс «№3 – ділянка від 

ПК6+00 до ПК7+00)) 

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

7 

«Енергоефективний проект розвитку: 

реконструкція покрівлі та системи 

опалення зі встановленням 

твердопаливного котла в ДНЗ 

«Ромашка» за адресою вул. Мазепи, 1, в 

м. Бережани Тернопільської області.»  

2018 100 ПМП «Нортон» 2212.313 2212.313 2212,313 1769,851 442,462 - 

8 Реконструкція водопроводу до РЧВ 2018 1,2 тис. куб 

м за добу 

ВАТ 

«Тернопільводопроект» 
3200 - 3200 3200 - 

- 



 

9 Заміна центробіжного насосу на 

насосній станції з метою зменшення 

енергоємкості 

2018  В процесі розробки 

1200 - 1200 - 1200 

- 

10 Провести диспетчеризацію об’єктів 

водопостачання 

2018  В процесі розробки 
189 - 189 - 189 

- 

11 Капітальний ремонт по впровадженню 

енергозберігаючих технологій із 

заміною віконних та дверних блоків 

Бережанської ЗОШ І-ІІІ ст. №3 по 

вул.Садова 5 в м.Бережани 

Тернопільської області 

2017-2018   

 

 

 

ТОВ «Рембудзахід» 

353,762 342,697 342,697 221,021 121,676 

 

12 Реконструкція Бережанського міського 

стадіону зі встановленням LED-табло 

зовнішнього використання за адресою: 

Тернопільська область, Бережанський 

район, місто Бережани, вул.Івана 

Франка, 8 

2018   

 

 

ТОВ «Рембудзахід» 
353,762 342,697 342,697 221,021 121,676 

 

 
 



 

 

Таблиця 5б 
ПЕРЕЛІК 

потенційних пріоритетних інвестиційних проектів, реалізація яких передбачається за кошти іноземних та вітчизняних інвесторів, а також інших джерел, не 

заборонених законодавством, у 2018 році у місті Бережани 

 

№ 

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» 

2015-2018 

роки 

10000,0 ТзОВ 

«Христина» 

- 80 2700,0 - 2700,0 - 

           

           

 

 
 

 



 

До проекту програми на 2018 р. 

 обґрунтування у промисловості 

 
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ  

програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Бережани на 2018 рік 

 

№ 

з/п 
Показники 

Одиниця 

виміру 

2016рік 

звіт  

2017 рік 2018 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.. 

133,6 120,8 137,3 113,6 143,8 105 

по галузях        

– машинобудування, крім ремонту  

і монтажу машин і устаткування 

тис. грн. 

  
    

– ремонт радіоапаратури тис. грн. 7364,1 5200 7614,4 146,4 7690,5 101 

– текстильне виробництво, виробництво одягу, 

шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 

тис. грн. 

  
    

– виробництво гумових і пластмасових виробів, 

іншої неметалевої мінеральної продукції 

тис. грн. 

28469,1 27948,0 23138,6 82,8 

 

24295,5 

 

105 

– виробництво хімічних речовин і хімічної 

продукції 

тис. грн. 
      

– виробництво харчових продуктів, напоїв та 

тютюнових виробів  

тис. грн. 
2322,0 2448,0 2695,0 110 2829,8 105 

– виготовлення виробів з деревини, виробництво 

паперу та поліграфічна діяльність 

тис. грн. 
92702,2 86241,0 100610,2 116,7 105640,7 105 

– виробництво основних фармацевтичних 

продуктів і фармацевтичних препаратів 

тис. грн. 

  
    

постачання електроенергії, газу, 

пари та кондиційованого повітря 
тис. грн.  2778,5     

– металургійне виробництво, виробництво готових 

металевих виробів, крім виробництва машин і 

устаткування 

тис. грн. 

  

    

- водопостачання, каналізація та поводження з 

відходами 

тис. грн 
4141,1 2778,5 3261,0 117,4 3424,1 105 

– добувна промисловість і розроблення кар’єрів тис. грн.       

Обсяг виробленої промислової продукції (діючі 

ціни) – всього 

млн. грн 119,0 116,3 121,9 105 128,0 105 



 

Обсяг реалізованої промислової продукції 

(товарів, послуг) 

по місту – всього  

тис. грн. 133611,4 120807,5 137319,2 113,6 143880,6 

 

105 

в т.ч. по підприємствах        

ПП «Флюк» тис. грн. 2322,0 2448,0 2695,0 110,0 2829,8 105 

ТОВ «Христина» тис. грн. 54469,0 48960,0 72960,5 149 76608,5 105 

ТОВ «Санза-ТОП» тис. грн. 29965,0 29784,0 17026,0 57,0 17877,3 105 

ТзОВ «Кеннер-Україна» тис. грн. 28469,1 27948,0 23138,6 82,8 24295,5 105 

ТОВ «Успіх» тис. грн. 8268,2 7497,0 10623,7 141,7 11154,9 105 

МКП «Добробут» тис. грн. 2777,0 2778,5 3261,0 117,4 3424,1 105 

ПАТ «2-ий ремзавод засобів зв’язку» тис. грн. 7364,1 5200 7614,4 146,4 7690,5 101 

        

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 221,0 236,6 227 95,9 238,4 105 

- 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 3373 3184,0 4426,5 139 4647,8 105 

- паркет штучний тис.кв.м. 19,5 20,27 18,6 91,8 19,5 105 

- деревина розпилена тис.куб.м. 4,3 4,08 3,3 80,9 3,5 105 

- паливні брикети з тирси тонн 317 255,0 634 248,6 665,7 105 

- вироби будівельні з пластмаси кг 981985,0 773075,0 606405 78,4 636725,3 105 

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       



 

 

 

До проекту програми на 2018 р. 

обґрунтування у промисловості 

 
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ  

обсягів виробництва промислової продукції в діючих цінах міста Бережани на 2018 рік 

 
№ 

з/п 
Показники Одиниця виміру 2016 рік 

звіт 
2017 рік 

звіт 
2018 рік 

фактичне 

виконання 
% до 

фактичного 

2017 року 

1 2 3 4 5 6 7 

Промисловість 

 Обсяг промислового виробництва (діючі ціни) – всього тис. грн. 119021,8 121950,6 

 

 

 

 

 

 

128048,1 105 

 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 зі шкіри та інших матеріалів 
тис. грн. - - - - 

 – виготовлення виробів з деревини, виробництво 

паперу та поліграфічна діяльність 
тис. грн. 88291,2 95347,6 100114,9 105 

 – виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої 

неметалевої мінеральної продукції 
тис. грн. 28256,6 23738,0 24924,9 105 

 – 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. 2474,0 2865,0 3008,2 105 

 лікеро-горілчана тис. грн. - - - - 



 

 консервна тис. грн. - - - - 

 молочна тис. грн. - - - - 

 цукрова тис. грн. - - - - 

 хлібопекарська  тис. грн. 2474,0 2865,0 3008,2 105 

 м’ясна  тис. грн. - - - - 

 в-во мінеральної води та безалкогольних напоїв тис. грн. - - - - 

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

 Обсяг виробництва промислової продукції по місту– 

всього  
тис. грн. 119021,8 121950,6 112190,5 105 

 в т.ч. по підприємствах тис. грн.     

 ПП «Флюк» тис. грн. 2322,0 2704,0 2839,2 105 

 ПП Андріїв Р.Т. тис. грн. 152 161,0 169,05 105 

 ТОВ «Христина» тис. грн. 51095,0 72611,0 76241,5 105 

 ТОВ «Санза-ТОП» тис. грн. 28835,0 12950,0 13597,5 105 

 ТзОВ «Кеннер-Україна» тис. грн. 28256,6 23738,0 24924,9 105 

 ТОВ «Успіх» тис. грн. 8361,2 9786,6 10275,9 105 

       

       

       

       

 
 



 

 

 

Помісячна розбивка програмних завдань обсягів реалізації промислової продукції на 2018 рік в розрізі підприємств 

та фактичного виконання за 2017 рік  

 (1 частина) 

Назва 

підприємств 
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ТОВ «Флюк» 150,2 143,0 195,3 186,0 345,5 329,0 211,0 201,0 556,5 530,0 221,6 211,0 778,1 741,0 236,3 225,0 1014,3 966,0 232,1 221,0 1246,4 1187,0 

Всього 

продовольчи

й сектор 
150,2 143,0 195,3 186,0 345,5 329,0 211,0 201,0 556,5 530,0 221,6 211,0 778,1 741,0 236,3 225,0 1014,3 966,0 232,1 221,0 1246,4 1187,0 

ТОВ 

“Христина» 4394,3 4185,0 6008,0 5722,0 10402,4 9907,0 7034,0 6699,0 17436,3 16606,0 6039,6 5752,0 23475,9 22358,0 4945,5 4710,0 28421,4 27068,0 4380,6 4172,0 32802,0 31240,0 

 ТОВ «Санза 

ТОП» 3235,1 3081,0 2593,5 2470,0 5828,6 5551,0 1482,6 1412,0 7311,2 6963,0 915,6 872,0 8226,8 7835,0 2187,2 2083,0 10413,9 9918,0 771,8 735,0 11185,7 10653,0 

ТзОВ 

«Кеннер-

Україна» 
1017,8 969,3 1052,7 1002,6 2070,5 1971,9 1368,1 1302,9 3438,5 3274,8 1368,0 1302,9 3438,5 3274,8 1766,6 1682,5 3438,5 3274,8 2140,6 2038,7 3438,5 3274,8 

МКП 

«Добробут» 257,3 245,0 257,3 245,0 514,5 490,0 263,0 250,0 777,0 740,0 262,5 250,0 1039,5 990,0 265,7 253,0 1305,2 1243,0 267,8 255,0 1572,9 1498,0 

2-ий РЗЗЗ 5,1 5,0 10,1 10,0 15,2 15,0 151,5 150,0 151,5 150,0 183,4 181,6 334,9 331,6 168,4 166,7 503,3 498,3 549,5 544,1 1052,8 1042,4 

ТОВ «Успіх» 514,5 490,0 717,5 683,3 1232,0 1173,3 1108,0 1054,8 2339,5 2228,1 685,9 653,2 3025,4 2881,3 1232,3 1173,6 4257,6 4054,9 1196,4 1139,4 5454,0 5194,3 

Всього 

непродоволь

чий сектор 

9424,1 8975,3 10639,1 10132,9 20063,2 19108,2 11407,2 10868,7 31454,0 29961,9 9455,0 9011,7 39541,0 37670,7 10565,6 10068,8 48339,9 46057,0 9306,6 8884,2 55505,9 52902,5 

Всього 9574,3 9118,3 10834,4 10318,9 29723,9 19437,2 15780,4 11069,7 32010,5 30491,9 9676,6 9222,7 40319,0 38411,7 10801,8 10293,8 49354,2 47023,0 9538,7 9105,2 56752,3 54089,5 

 



 

 

Помісячна розбивка програмних завдань обсягів реалізації промислової продукції на 2018 рік в розрізі підприємств 

та фактичного виконання за 2017 рік  

 (2 частина) 
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ТОВ 

«Флюк» 
242,6 231,0 1488,9 1418,0 197,4 188,0 1686,3 1606,0 216,3 206,0 1902,6 1812,0 300,3 286,0 2202,9 2098,0 300,3 286,0 2503,2 2384,0 326,6 311,0 2829,8 2695,0 

Всього 

продоволь

чий сектор 
242,6 231,0 1488,9 1418,0 197,4 188,0 1686,3 1606,0 216,3 206,0 1902,6 1812,0 300,3 286,0 2202,9 2098,0 300,3 286,0 2503,2 2384,0 326,6 311,0 2829,8 2695,0 

ТОВ 

“Христина

» 
7151,6 6811,0 39953,6 38051,0 5979,8 5695,0 45933,3 43746,0 5074,7 4833,0 51008,0 48579,0 7682,9 7317,0 58690,8 55896,0 8561,7 8154,0 67252,5 64050,0 9356,0 8910,5 76608,5 72960,5 

 ТОВ 

«Санза 

ТОП» 

720,3 686,0 11906,0 11339,0 848,4 808,0 12754,4 12147,0 1751,4 1668,0 14505,8 13815,0 1149,8 1095,0 15655,5 14910,0 2171,4 2068,0 17826,9 16978,0 50,4 48,0 17877,3 17026,0 

ТзОВ 

«Кеннер-

Україна» 
1175,4 1119,4 3438,5 3274,8 2161,4 2058,5 13297,4 12664,2 2655,6 2529,1 15953,0 15193,3 2263,5 2155,7 18216,5 17349,0 2403,8 2289,3 20620,2 19638,3 3675,3 3500,3 24295,5 23138,6 

МКП 

«Добробут» 281,4 268,0 1854,3 1766,0 281,4 268,0 2135,7 2034,0 285,6 272,0 2421,3 2306,0 315,0 300,0 2736,3 2606,0 336,0 320,0 3072,3 2926,0 351,8 335,0 3424,1 3261,0 

2-ий РЗЗЗ 1486,6 1471,9 2539,4 2514,3 473,7 469,0 3013,1 2983,3 768,4 760,8 3781,5 3744,1 920,7 911,6 4702,3 4655,7 1327,6 1314,5 6029,9 5970,2 1726,4 1644,2 7690,5 7614,4 

ТОВ 

«Успіх» 
816,1 777,2 6270,1 5971,5 677,7 645,4 6947,7 6616,9 1623,4 1546,1 8571,2 8163,0 799,6 761,5 9370,7 8924,5 691,6 658,7 10062,4 9583,2 1092,5 1040,5 11154,9 10623,7 

Всього 

непродовол

ьчий 

сектор 

11631,3 11133,5 65961,9 62916,6 10422,3 9943,9 84081,6 80191,4 12159,0 11609,0 96240,7 91800,4 13131,4 12540,8 109372,0 104341,2 15492,1 14804,5 124864,2 119145,7 16252,4 15478,5 141050,8 134624,2 

Всього 11873,8 11364,5 67450,8 64334,6 10619,7 10131,9 85767,9 81797,4 12375,3 11815,0 98143,3 93612,4 13431,7 12826,8 111574,9 106439,2 15792,4 15090,5 127367,4 121529,7 16579,0 15789,5 143880,6 137319,2 

 


