
 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІI скликання  

ХVІ сесія  

(ІІІ засідання)  

 

РІ Ш Е ННЯ  
 

від 23 квітня 2019 року          № 1313 

 

Про затвердження Програми соціально-

економічного розвитку Бережанської міської 

територіальної громади на 2019 рік 

 

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

розглянувши «Програму соціально-економічного Бережанської міської 

територіальної громади на 2019 рік», враховуючи рішення виконавчого 

комітету Бережанської міської ради від 14.03.2019 року №856 «Про внесення 

на розгляд сесії Бережанської міської ради проекту рішення «Про 

затвердження Програми соціально-економічного розвитку Бережанської 

міської територіальної громади на 2019 рік» та пропозиції постійної комісії 

міської ради з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та 

підприємництва, Бережанська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити Програму соціально-економічного розвитку Бережанської 

міської територіальної громади на 2019 рік (додається). 

2. Скасувати рішення сесії Бережанської міської ради від 25.10.2018 року 

№1101 «Про затвердження Програми соціально-економічного та 

культурного розвитку міста Бережани на 2019 рік» 

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

питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та підприємництва. 
 

 

Міський голова      Володимир МУЗИЧКА 



ПРОГРАМА 
соціально-економічного розвитку  

Бережанської міської територіальної громади на 2019 рік 

 
ВСТУП 

Програма соціально-економічного розвитку Бережанської міської 

територіальної громади Тернопільської області на 2019 рік (далі – Програма) 

підготовлено з урахуванням пропозицій мешканців міста, сіл, структурних 

підрозділів та депутатів міської ради, виходячи із загальної оцінки соціально-

економічної ситуації та аналізу розвитку  громади,  міста за попередні періоди.  

Програма підготовлена на основі аналізу розвитку населених пунктів, що 

входять до складу  територіальної громади за попередній період та визначає 

цілі, пріоритети соціально-економічного розвитку та прогнозні показники на 

2019 рік, а також заходи, спрямовані на забезпечення необхідних умов для 

планомірного і послідовного наближення рівня життя мешканців громади до 

європейських стандартів за рахунок збалансованого використання 

внутрішнього і зовнішнього потенціалу та збереження унікальних духовних і 

культурних традицій. 

Метою Програми у 2019 році є забезпечення покращення  життєдіяльності  та 

благополуччя мешканців територіальної громади шляхом вирішення 

стратегічних пріоритетів економічного і соціального розвитку на 2019 рік: 

 покращення інвестиційного клімату з метою залучення інвестицій в 

розбудову економіки громади; 

 створення нових виробництв на інноваційно-інвестиційній основі та 

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

основних передумов вирішення широкого спектру суспільних проблем; 

 розбудова інфраструктури (дорожньої, соціальної, торгової, 

промислової тощо); 

 відновлення культурної спадщини та формування на її основі 

туристичної галузі; 

 подальша реконструкція житлово-комунального сектору громади. 

 Програму  розроблено  з урахуванням положень: 

 Законів України: 
«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад», «Про засади державної регіональної політики», «Про 

державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального 

розвитку України»;  

 постанов Кабінету Міністрів України: 

- від 06 серпня 2014 р. № 385 «Про затвердження Державної стратегії 

регіонального розвитку на період до 2020 року»; 

- від 11 листопада 2015 року № 932 «Про затвердження Порядку розроблення 

регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також 

проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених 

регіональних стратегій і планів заходів»; 

 наказу  Міністерства  регіонального розвитку, будівництва  та житлово-



комунального  господарства України від 30.03.2016 р. № 75 «Про 

затвердження Методичних рекомендацій  щодо формування і реалізації 

прогнозних та  програмних документів соціально-економічного  розвитку 

об’єднаної територіальної громади». 

Стратегії розвитку Тернопільської області на період до 2020 року, затвердженої 

рішенням Тернопільської обласної ради від 04.01.2016 № 28; 

  Плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку 

Тернопільської області на період до 2020 року, затвердженого рішенням 

Тернопільської обласної ради від 02.08. 2017 № 694. 

 

 

АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА 
Бережанська міська територіальна громада Бережанського району 

Тернопільської області набула повноважень 22 листопада 2018 року. До її 

складу увійшли 1 міська та 1 сільська рада,  а саме 4 населених пункти: м. 

Бережани, с. Лісники с. Рай, с. Посухів. 

Адміністративний центр громади розташований у м. Бережани. 

Бережанська територіальна громада знаходиться на заході Тернопільської 

області. 

Загальна площа Бережанської  міської територіальної громади 5984,8 га 

(с.Посухів 1090,8га) . В межах населених пунктів 1376,3 га., з яких: 

 м. Бережан - 579,3 га.; 

 с. Лісники – 215,0 га.; 

 с. Рай – 293,0 га.; 

 с. Посухів – 289,0 га. 

 Відстань до обласного центру  м.  Тернопіль – 55 км., до діючого аеропорту « 

Львів»  – 100 км.  

Через територію міста проходить стратегічно важлива для України 

автомобільна дорога М-12, яка з’єднує найкоротшим шляхом Тернопільську 

область з центральною і східною Україною та з туристичним Прикарпаттям і 

Закарпаттям. По ній здійснюються міждержавні, внутрішньодержавні та 

місцеві перевезення вантажів і туристів.  

 

 

 Демографічна ситуація та рівень зайнятості населення 

Бережанської міської територіальної громади. 

Стан ринку праці громади залежить від змін в економіці, демографічних і 

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

оплати праці, сезонного характеру виробництва, невідповідності попиту і 

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

Чисельність постійного населення, за оцінкою, на 1 січня 2019 року становила  

19 346 особи, з яких - 18753 особи  у м. Бережани, с. Лісники та Рай та у  с. 

Посухів – 593 особи. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Ланівці
https://uk.wikipedia.org/wiki/Малі_Кусківці
https://uk.wikipedia.org/wiki/Оришківці_(Лановецький_район)


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

19 038 осіб (м. Бережани, с. Лісники та Рай), в тому числі міського поселення – 

1757 осіб та сільського (с.Лісники, с. Рай) – 1501 особа. 

 

Чисельність постійного населення Бережанської міської територіальної 

громади: 

№ 

п/п Вікова категорія, років 
У міських 

поселеннях 

У сільських поселеннях 

(с.Рай, с.Лісники та 

с.Посухів) 

1 0-17 3100 324 

2 18-34  4481 469 

3 35-54  5097 565 

4 55-59  1258 150 

5 60 і старше 3401 501 

Чисельність наявного населення (за оцінкою) станом на 1 січня 2019 року  (без 

урахування населення с.Посухів) – 19 199 осіб. 

Природній рух населення: 

- кількість живо народжених – 143 особи; 

- кількість померлих – 196 осіб; 

- природне скорочення – - 53 особи. 

 

РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА 

Підприємництво відіграє одну з провідних ролей у розвитку приватного 

сектору та є важливим чинником економічного зростання, створення нових 

робочих місць, структурної перебудови та зміцнення економіки міста.  

З метою створення зручних та доступних умов для отримання громадянами та 

суб’єктами господарювання якісних адміністративних послуг, забезпечення 

сприятливого бізнес-клімату, запобігання проявам корупції та усунення різного 

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

„Про адміністративні послуги” в місті діє Центр із надання адміністративних 

послуг. 

Станом на 01.01.2019 року відділом  «Центр надання адміністративних послуг» 

виконавчого комітету міської ради  надано суб’єктам звернень 3892 

адміністративних послуги та 4355 консультацій, в тому числі: 1239 

адміністративних послуг у сфері державної реєстрації; 17 послуг головного 

територіального управління юстиції у Тернопільській області. У відділі з 

питань надання адміністративних послуг можна отримати  148 

адміністративних послуг. 

Протягом періоду з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року зареєстровано фізичних 

осіб підприємців - 151, з них припинило діяльність - 107, а також  

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

Кількість зареєстрованих суб’єктів господарювання  фізичних осіб-підприємців 

на території Бережанської міської територіальної громади станом на 01.01.2019 

року – 730, з яких 721 здійснює діяльність. 



Надходження до бюджетів всіх рівнів за 2018 рік: 

- від діяльності малого підприємництва становить  24 млн. грн.; 

- від діяльності середнього бізнесу – 21,1 млн. грн. 

На території Бережанської  територіальної громади діє: 

- 3 середніх підприємства; 

- 71 мале підприємство. 

 

АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС 
На території Бережанської міської територіальної громади діє одне 

сільськогосподарське підприємство ПАП «Велес». 

Посівна площа в даному сільськогосподарському підприємстві становить 

219,69 га. 

Сільськогосподарське підприємство у 2018 році зібрало: 

- пшениці озимої 667 тонн (107 га при урожайності – 62,3 ц/га.); 

- сої 212,5 тонн (53,99 га, урожайність – 62,3 ц/га); 

- буряка цукрового 3900,6 тонн (58,7 га, урожайність – 664,5 ц/га). 

Валова продукція сільського господарства у 2017 році становила 4,546 млн. 

грн., у 2018 році – 7,5 млн. грн. 

Крім того, у с. Посухів для ведення сільського господарства земельні ділянки 

орендують такі суб’єкти господарювання: 

- ТзОВ «Оскар агро» - 119 га; 

- ПП «Галицькі аграрні інвестиції» - 81,0528 га; 

- ПП «Качан-07» - 103,2 га. 

 

ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС 

На території Бережанської міської територіальної громади  здійснюють 

виробничу діяльність 5 промислових підприємств, якими виробляється: 

ПП «Флюк» хлібобулочні вироби 

ТзОВ «Христина»   гофротара 

ТзОВ «САНЗА  ТОП»  вироби із деревини 

ТОВ «Успіх» пиломатеріали, паркет штучний 

ТзОВ «Кеннер-Україна» металопластикові  конструкції 

 

За звітний період 2018 року промисловими підприємствами вироблено товарної 

продукції на суму 143,35 млн. грн., що становить 117,6 % до аналогічного 

періоду 2017 року. 

Протягом 2018 року промисловими підприємствами реалізовано продукції на 

суму 149,37 млн. грн., що складає 108,8% до аналогічного періоду 2017 року. 

 

 СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА 

Заклади освіти  
Для задоволення потреб населення в освітніх послугах на території 

Бережанської  територіальної громади створено відповідну мережу закладів 

освіти.  



Мережа закладів загальної середньої освіти на 01 січня 2019 року налічувала 4 

заклади загальної середньої освіти (Бережанські ЗОШ І-ІІІ ст. №1, №2, №3, 

Бережанська школа-гімназія ім.Б.Лепкого).  

02.01.2019 року рішенням Бережанської міської ради утворено Посухівський 

НВК «ЗНЗ І ст. – ДНЗ». 

Створені умови для здобуття дітьми та підлітками шкільного віку повної 

загальної середньої освіти у різних формах: денним навчанням охоплено 1936 

учнів (з них 14 - у Посухівському НВК «ЗНЗ І ст. – ДНЗ»), в тому числі 

забезпечено доступність для дітей з особливими потребами до закладів 

загальної середньої освіти, зокрема, інклюзивним навчанням охоплено 20 учнів, 

організовано діяльність гуртків, груп продовженого дня. 

Всебічний розвиток дітей дошкільного віку Бережанської територіальної 

громади забезпечують 4 заклади дошкільної освіти (ДНЗ «Росинка», ДНЗ 

«Сонечко», ДНЗ «Ромашка», ДНЗ «Золотий ключик») і ДНЗ при Посухівському 

НВК, в яких виховується 719 вихованців (з них 18 у ДНЗ при Посухівському 

НВК). 

Функціонує 2 позашкільні заклади освіти - Центр дитячої та юнацької творчості 

та Бережанська дитячо-юнацька спортивна школа, позашкільною освітою 

охоплено 984 дітей, та міжшкільний навчально-виробничий комбінат. 

Середня наповнюваність груп закладів дошкільної освіти Бережанської 

територіальної громади – 26,6 вихованців, середня наповнюваність класів 

закладів загальної середньої освіти – 21,5 учнів.  

Частка дітей, охоплених позашкільною освітою, у загальній кількості дітей 

шкільного віку становить 41,1 %.  

Рішенням сесії Бережанської міської ради від 18 травня 2018 року №945 

створено комунальну установу «Інклюзивно-ресурсний центр» Бережанської 

міської ради. 

У 2018 навчальному році серед школярів загальноосвітніх навчальних закладів 

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

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

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

міська спартакіада допризовної молоді. 

В Бережанській дитячо-юнацькій спортивній школі функціонують 6 відділень: 

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

байдарках і каное (останній вид спорту введено рішенням сесії Бережанської 

міської ради від 18.05.2018 р. №952), де займаються 244 дітей в групах 

попередньої і спеціалізованої базової підготовки та початкової підготовки, з 

якими працюють 15 тренерів, з них 5 штатних.  

Станом на 1 січня 2019 року в місті Бережани діють: 1 стадіон, 4 майданчики з 

тренажерним обладнанням, 1 футбольне поле, 7 спортивних майданчиків, в 

тому числі 1 з синтетичним покриттям, 2 стрілецькі тири, 2 спортивні зали, 1 

приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять. 

Рішеннями сесії Бережанської міської ради від 29 листопада 2018 року №1143 

та 26 грудня 2018 року №1198 затверджено відповідно міську цільову соціальну 



програму оздоровлення та відпочинку дітей на 2019-2021 роки та міську 

програму розвитку фізичної культури і спорту на 2019-2021 роки. 

 

Охорона здоров’я 

Медична допомога жителям Бережанської міської територіальної громади 

надається центральною районною комунальною лікарнею на 185 ліжок,  

поліклінічним відділом центральної районної комунальної лікарні на  370 

відвідувань в зміну,  районним комунальним некомерційним підприємством 

«Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» 

Бережанської районної ради ( станом на березень 2019 року укладено 31 000 

декларацій з лікарями, які надають первинну медичну допомогу, з яких 16 000 – 

міських) та 1 фельдшерсько-акушерським пунктом в с.Посухів. 

 

Заклади культури 

  У 2019 році  мережа закладів культури Бережанської міської ради налічує 8 

установ, а саме: 4 заклади клубного типу (міський будинок культури 

«Просвіта», клуби сіл Рай, Лісники та Посухів), 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 3 бібліотеки-філіали  с. Лісники, с.Рай та с.Посухів). При 

міському будинку культури «Просвіта» діють 4 аматорських колективи, які 

носять звання «народний», і один - із званням «зразковий». 

В закладах культури постійно проводяться культурно-мистецькі, пізнавальні, 

розважальні заходи, урочистості до державних свят, знаменних дат, 

календарно-обрядових свят, вечори відпочинку. Колективи художньої 

самодіяльності, окремі виконавці приймають участь у Всеукраїнських, 

регіональних, обласних фестивалях-конкурсах. 

Завдяки роботі народних, зразкових та аматорських колективів на високому 

художньому рівні відзначаються всі державні та місцеві свята, реалізується 

низка соціально-культурних заходів, проводиться велика кількість заходів для 

різних вікових верств населення. 

 

Соціальний захист і соціальне забезпечення 

З метою посилення соціального, медичного захисту ветеранів війни та праці, 

людей похилого віку, створення сприятливих умов для їх життєдіяльності, 

захист їх прав,  для створення сприятливих соціально-економічних, медичних, 

організаційних та правових умов і гарантій для реалізації прав інвалідів та 

малозабезпечених верств населення, забезпечення їх участі в економічній, 

соціальній, культурній та інших сферах суспільного життя, а також для 

створення сприятливих соціально-побутових, медичних умов для реалізації 

прав осіб, які брали участь в антитерористичній операції, та членів сімей 

загиблих під час проведення антитерористичної операції, рішенням сесії 

Бережанської міської ради № 194  від 21 квітня 2016 року затверджено міську 

програму «Ветеран» на 2016-2020 роки (у 2018 році з міського бюджету 



виділено кошти в сумі 40 000 грн.) та рішенням сесії Бережанської міської ради 

№ 97 від 29 січня 2016 року затверджено комплексну програму соціальної 

підтримки малозабезпечених верств населення «Турбота» на 2016-2020 роки (у 

2018 році з міського бюджету виділено кошти в сумі 120 000 грн.), а також 

рішенням сесії № 156 від 24.03.2016 року затверджено Програму «Підтримки 

осіб, які брали участь в антитерористичній операції, та членів сімей загиблих 

під час проведення антитерористичної операції» на 2015-2020 роки (у 2018 році 

з Державного бюджету виділено кошти в сумі 170 000 грн.). 

На сьогоднішній день налагоджена співпраця із Управлінням соціального 

захисту населення Бережанської районної державної адміністрації 

Управлінням соціального захисту населення РДА  забезпечується гарантований 

соціальний захист тимчасово розселених громадян - вимушених переселенців 

та учасників АТО. Зареєстровано 509 пільговиків - учасники бойових дій,  з 

них: 

- 350 учасники АТО; 

- 58 внутрішньо-переміщених осіб; 

- 4 інваліди війни; 

- 4 учасники війни; 

- 3 сім’ї загиблих з числа учасників АТО. 

З метою розв’язання проблеми дитячої безпритульності та бездоглядності, 

попередження правопорушень, захист прав дітей, які переселені із тимчасово 

окупованих територій, усунення причин та обставин, що можуть спонукати 

дітей вчиняти протиправні дії, забезпечення зниження рівня дитячої 

злочинності, а також  з метою створення умов на місцевому рівні для протидії 

торгівлі людьми та пов’язаній з нею злочинній діяльності, підвищення 

ефективності роботи з виявлення відповідних злочинів, вирішення питань щодо 

реінтеграції осіб, які постраждали від торгівлі людьми,  з метою забезпечення 

системної та комплексної політики щодо підтримки сім’ї та протидії 

домашньому насильству на території міста, спрямованої на збереження 

сімейних цінностей, формування самодостатньої сім’ї та її здатності до 

усвідомленого народження і виховання дітей, а також підвищення соціального 

захисту сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, депутатами 

міської ради прийнято рішення про «Міську програму запобігання соціальному 

сирітству, подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2016-2020 

роки», «Міську програму протидії  торгівлі людьми на період до 2020 року» та 

«Міську програму цільової соціальної підтримки сім’ї та протидії домашньому 

насиллю на 2017 – 2020 роки». 

Мешканці Бережанської громади мають можливість отримати соціальну 

підтримку, звернувшись до районного комунального некомерційного 

підприємства «Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) 

допомоги» Бережанської районної ради.  

З метою  створення умов для самореалізації та творчого розвитку кожної 

молодої людини – громадянина міста, реалізації інноваційного потенціалу 

молоді в усіх сферах суспільного життя, вихованні покоління людей, здатних 

ефективно працювати і навчатися протягом життя, зберігати й примножувати 



цінності народу України та громадянського суспільства прозроблено та 

затверджено програму «Молодь. Бережани» на 2016-2020 роки. 

Для реалізації права дітей з особливими освітніми потребами на освіту за 

місцем проживання, їх соціалізації та інтеграції в суспільство, залучення 

батьків до участі у навчально-виховному процесі, рішенням сесії Бережанської 

міської ради від 18 травня 2018 року №945 створено комунальну установу 

«Інклюзивно-ресурсний центр» Бережанської міської ради. 

Субсидії для сплати послуг ЖКП та енергоносіїв отримувало 1991 

господарство. 

 

Фінансово-бюджетна ситуація 
Очікуваний  обсяг міського бюджету 2019 року за загальним та спеціальним 

фондом складе: 

за доходами -  93 926, 3  тис. грн; 

за видатками – 93 926,3 тис. грн. 

За власними надходженнями обсяг доходів загального фонду міського бюджету 

територіальної громади запланований показник 56 000,0 тис.грн. 

Податок на доходи фізичних осіб  передбачається  одержати 34 742,0  тис. грн., 

акцизного податку – 5357,0 тис. грн.  

Надходження від  сплати єдиного податку – 7 978,0 тис. гривень, від плати за 

землю – 3915,0 тис.грн; у 2018 році  - 3639,9 тис. грн. 

Протягом 2018 року розподілено вільних залишків коштів на загальну суму 

5627,0 тис. грн. Заборгованості із виплати заробітної плати, нарахувань на неї 

та інших захищених статтях видатків бюджету на кінець 2018 року не було. 

Станом на 01.01.2019 року середня заробітна плата на території громади – 6 518 

грн. 

 

Результати  SWOT – аналізу 
Сильні сторони Слабкі сторони 

 

1. географічне положення регіону та рівень 

його інфраструктурної забезпеченості (м. 

Бережани знаходиться у безпосередній 

близькості до транзитних центрів західної 

України та пунктів перетину кордону з 

країнами Європи); 

2. наявна навчальна база для підготовки 

спеціалістів  різних  галузей  економіки; 

3. розвинена соціальна інфраструктура 

(наявність дошкільних закладів, шкіл, 

медичних установ); 

4. наявність незадіяних у виробництві 

об’єктів  нерухомості  та  земельних ділянок; 

5. наявність місцевої природної та 

сировинної бази;  

6.   наявний  працересурсний  потенціал; 

 

1. Наявність стихійних сміттєзвалищ, 

відсутність  паспортизованого 

сміттєзвалища; 

2. низька екологічна культура 

населення; 

3. слабка матеріально-технічна база шкіл, 

дошкільних закладів, закладів культури та 

потреба у капітальному ремонті їх будівель 

та покращенні забезпеченості навчального 

процесу технічними засобами; 

4. незадовільний стан доріг; 

5. слабо розвинена залізнична 

інфраструктура; 

6. неформальна зайнятість населення та 

тіньові доходи; 

7. низька народжуваність; 



7.   сприятливі природно-кліматичні умови; 

8.   хороші  можливості  для  відпочинку  та 

унікальна  історико-архітектурна та природна 

спадщина;  

8. трудова міграція (відтік) молоді; 

 

Загрози 

1. Недосконала законодавча база 

щодо ОТГ; 

2. недостатня база залучення 

податкових надходжень для формування 

бюджету розвитку громади; 

3. нестабільне податкове 

законодавство; 

4. погіршення купівельної 

спроможності населення громади та 

регіону в цілому. Зростання цін; 

5. поширення безробіття, низький 

соціальний захист осіб; 

6. неможливість розпоряджатись 

землями за межами населених пунктів 

через відсутність відповідних законів; 

7. низький рівень розвитку 

виробничої інфраструктури. 
 

Можливості 

1. Децентралізація влади та розширення 

повноважень громади, бюджетна 

самостійність; 

2. реалізація в регіоні багатьох 

міжнародних та національних проектів, до 

яких може долучитися громада (гранти, 

субвенції); 

3. реалізація спільних проектів в рамках 

співробітництва територіальних громад, 

розвиток взаємовигідного партнерства з 

європейськими містами та регіонами; 

4. модернізація і розвиток шкільної 

освіти. Створення опорних шкіл; 

5. покращення рівня проживання, якості 

життя, надання соціальних послуг за рахунок 

покращення інфраструктури. 



ЦІЛІ ТА  МЕТА 
Основною ціллю та метою  програми є економічне зростання та забезпечення 

створення гідних умов життя і праці територіальної громади, підвищення якості 

життя мешканців міста та сіл, розвитку виробничого потенціалу, покращення 

інфраструктури та розвитку соціальної сфери; розробка проектів стратегічних 

рішень та програм для забезпечення сталого соціально-економічного розвитку 

громади, ефективного управління міським господарським комплексом на 

основі вивчення та аналізу позитивного досвіду міст України та світу у 

вирішенні проблем; розробка та впровадження проектів із залучення 

інвестицій, а також інших джерел фінансових, технологічних та 

інтелектуальних ресурсів  для забезпечення активізації міського та сільського 

розвитку. 

   

ПРІОРИТЕТНІ  НАПРЯМКИ 
   З метою досягнення поставленої мети, та цілей Пріоритетними 

напрямами та завданнями в сфері соціально-економічного розвитку 

Бережанської міської територіальної громади на 2019 рік є: 

 

1. Розвиток економічного потенціалу громади 

1.1 Основні заходи, що плануються для їх виконання: 

 сприяння налагодженню стабільної роботи діючих підприємств; 

 сприяння інвесторам у питаннях консультативної допомоги, 

супроводженні інвестиційних проектів, які реалізуються в громаді;  

 забезпечення сприятливого інвестиційного клімату в рамках реалізації 

регіональної програми та участі в інвестиційних ярмарках, міжнародних 

форумах; 

 популяризація економічного потенціалу та інвестиційних можливостей 

регіону, розробка презентаційно-інформаційних матеріалів та інформування 

широкого загалу інвесторів; 

 оновлення переліків вільних земельних ділянок, виробничих площ, 

об’єктів незавершеного будівництва і актуальних інвестиційних проектів для 

інформування потенційних інвесторів. 

 

 

2. Розвиток інфраструктури: 

2.1 Основні заходи, що плануються для їх виконання: 

 впровадження енергозберігаючих технологій у закладах бюджетної сфери та 

житлово-комунального господарства; 

 проведення робіт по капітальному та поточному ремонту доріг місцевого 

значення; 

 приведення в належний стан придорожньої інфраструктури 

(знаки,розмітка,узбіччя,тротуари). 

 

3.Покращення санітарного стану територій та благоустрою: 



3.1 Основні заходи, що плануються для їх виконання: 

 дотримання мешканцями та суб’єктами господарювання правил 

благоустрою, встановлення контейнерних майданчиків на території громади; 

 поліпшення якості питної води (контроль за якістю води, своєчасний 

ремонт та заміна обладнання); 

 впорядкування та благоустрій русел малих річок та водойм в межах 

громади; 

 впорядкування та розвиток зелених насаджень міста; 

 забезпечення належного санітарного стану міських доріг та тротуарів, 

дворових територій, вирішення питання роздільного збирання ТПВ; 

 ліквідація стихійних сміттєзвалищ; 

 облаштування, покращення та благоустрій дитячих, спортивних 

майданчиків, шляхом встановлення лавок, огорож та ін. 
 

4. Підвищення якості надання освітніх, культурних, медичних, 

адміністративних послуг, в тому числі соціального характеру: 

4.1 Основні заходи, що плануються для їх виконання: 

 

 модернізація матеріально-технічної бази закладів; 

  проведення капітального ремонту реконструкції закладів культури, освіти 

та медицини; 

 надання матеріальної допомоги онкологічно хворим, з тяжкими 

захворюваннями, інвалідам, учасникам АТО, жителям громади; 

 забезпечення максимального охоплення мешканців громади 

профілактичними оглядами та диспансеризацією з метою раннього виявлення 

захворювань; 

 популяризація роботи закладів культури, відзначення талановитих 

виконавців, проведення виставок, конкурсів та фестивалів; 

 зміцнення міжрегіональних зв`язків та міжнародних культурних взаємин 

відповідно до законодавства; 

 популяризація туристичного потенціалу та створення сучасного 

позитивного туристичного іміджу міста; 

 забезпечення належного функціонування Центру з надання 

адміністративних послуг Бережанської міської ради, розширення переліку 

адміністративних послуг, що надаються Центром. 



ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 

 

Основні завдання на 2019 рік: 

 розвиток туристичної інфраструктури, збереження об’єктів культурної 

спадщини, розвиток звичаїв, традицій, народної творчості; 

 забезпечення ефективного енергоспоживання на об’єктах бюджетної 

сфери з метою запобігання надмірному використанню енергоносіїв та 

зростанню видатків бюджету на утримання закладів бюджетної сфери;  

 забезпечення економії енергоресурсів і якісного теплопостачання 

шляхом використання альтернативних видів палива; 

 забезпечення належного транспортного сполучення до всіх населених 

пунктів громади, поліпшення санітарного стану територій та благоустрою; 

 підвищення якості надання медичної допомоги та освітніх послуг, 

створення умов для впровадження здорового способу життя, залучення 

населення до масового спорту як важливої складової покращення якості та 

збільшення тривалості активного життя. 

Перелік дій щодо реалізації  Програми систематизовано у  додатку  1 «Заходи 

соціально-економічного розвитку, які плануються реалізувати на території 

Бережанської міської територіальної громади в 2019 році».   



ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 

Основні завдання на 2019 рік: 

«Перелік регіональних програм, запропонованих для фінансування з міського бюджету у 2019 році» 
№з/п Назва Програми Дата та номер рішення районної/міської ради 

1 Комплексна програма розвитку цивільного захисту м. Бережани, сіл 

Рай та Лісники на 2018-2020 роки 

Рішення сесії міської ради від 22 лютого 2018 року № 860 «Про 

затвердження Комплексної програми розвитку цивільного захисту м. 

Бережани сіл Рай та Лісники на 2018-2020 роки» 

2 Програма надання шефської допомоги військовим частинам 

А - 3200, А - 1461 на 2018-2019 роки 

Рішення сесії міської ради від 25 січня 2018 року № 822 «Про 

затвердження Програми надання шефської допомоги військовим 

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

3 Програма сприяння оборонній та мобілізаційній готовності, відбору 

громадян на військову службу за контрактом і призову на строкову 

військову службу Бережанської міської ради на 2016-2019 роки  

Рішення сесії міської ради від 26 травня 2016 року № 233 «Про 

затвердження програми сприяння оборонній та мобілізаційній 

готовності, відбору громадян на військову службу за контрактом і 

призову на строкову військову службу Бережанської міської ради на 

2016- 2019 роки» 

4 Міська програма запобігання соціальному сирітству, подолання 

дитячої безпритульності і бездоглядності на 2016-2020 роки. 

Рішення сесії міської ради від 08 вересня 2016 року №344 

5 Міська програма протидії  торгівлі людьми на період до 2020 року Рішення сесії міської ради від 08 вересня 2016 року №345 

6 Міська програма цільової соціальної підтримки сім’ї та протидії 

домашньому насиллю на 2017 – 2020 роки 

Рішення сесії міської ради від 25 травня 2017 року №589 

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

2018-2020 р. 

Рішення сесії міської ради від 08 червня 2018 року №988 

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

№165 

9 Міська цільова програма національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді на 2017 - 2020 роки  

Рішення сесії Бережанської міської ради від 26 жовтня 2017 року 

№737 

10 Міська цільова соціальна програма оздоровлення та відпочинку 

дітей на 2019-2021 роки 
Рішення сесії Бережанської міської ради №1143 від 29.11.2018 року 

11 Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2019-2021 роки Рішення сесії Бережанської міської ради  №1198 від 26.12.2018 року 

12 Міська програм «Ветеран» на 2016-2020 року Рішення сесії Бережанської міської ради від 21 квітня 2016р. №194 

13 Комплексна програма соціальної підтримки малозабезпечених 

верств населення “Турбота” на 2016-2020 роки 
Рішення сесії Бережанської міської ради від 29.01.2016 р. № 97 

14 Міська програма «Підтримки осіб, які брали участь в 

антитерористичній операції та членів сімей загиблих під час 

проведення антитерористичної операції» на 2015-2019 роки 

Рішення сесії Бережанської міської ради від 24.03.2016 р. № 156 



МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 

 

Реалізацію намічених в плані заходів та досягнення запланованих показників 

передбачається здійснювати через економічні важелі шляхом виконання цільових 

програм, фінансування заходів яких здійснюватиметься з урахуванням реальних 

можливостей міського бюджету, обсяги фінансування затверджуються щорічно при 

затвердженні  бюджету  або при внесені змін до нього. 

Головним розпорядником коштів є Бережанська міська рада. 

У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення до Програми 

затверджуються на сесії міської ради. 

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМНИХ ЗАВДАНЬ 
Програма – це сукупність взаємопов’язаних задач і заходів, узгоджених за строками та 

ресурсним забезпеченням з усіма задіяними виконавцями, спрямованими на розв’язання 

найактуальніших проблем розвитку громади або окремих галузей економіки чи 

соціально-культурної сфери міста та сіл, реалізація яких здійснюється за рахунок коштів 

міського бюджету, коштів інших джерел і є складовою щорічної програми соціально-

економічного розвитку Бережанської міської ради на відповідний рік: 

- поліпшення загального зовнішнього вигляду міста; 

- покращення технічного стану міських доріг та тротуарів; 

- забезпечення громади  придатною для користування містобудівною документацією, яка 

забезпечуватиме збалансований розвиток, забудову та інше використання територій 

населеного пункту;  

 -  надання населенню житлово-комунальних послуг належної якості; 

  - підвищення рівня соціального захисту населення; 

 - участь в конкурсах та програмах з залучення грантів та інвестицій для 

перспективних міських проектів; 

 - збільшення кількості партнерів – міжнародних асоціацій та організацій, які 

займаються проблемами сталого розвитку міст, українських експертів та профільних 

інститутів для розробки проектів соціально-економічного розвитку міста, створення 

умов підвищення якості життя його мешканців; 

 - зростання привабливості та конкурентоспроможності громади в порівнянні з 

іншими громадами суб’єктів регіонального, національного та міжнародного рівнів; 

 - розширення співпраці з містами-партнерами та налагодження нових міжнародних 

зв’язків. 

 

ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ 
 Фінансування Програми на 2019 рік здійснюється за рахунок коштів міського 

бюджету, державного бюджету, власних коштів підприємств і організацій, розташованих 

на території міста, фондів, інвесторів та інших джерел фінансування не заборонених 

чинним законодавством України. 

 



Додаток 2 
до програми  соціально-економічного  
розвитку Бережанської міської  

територіальної громади  
 на 2019 рік 

 

Показники соціально-економічного розвитку Бережанської міської  територіальної 

громади на 2019 рік 
 

  Найменування показника  

 

Одини

ця 

виміру 

Значення 

показника 

у  

попередньо

му році 

 

Значення 

показника 

у 2019 році 

 

2019 рік у 

відсотках до 

2018 року 

 

І  Демографічна ситуація 

1 Чисельність постійного населення  на 

кінець року 

осіб 18753 19346 101 

2 Чисельність постійного населення віком 

16-59 років   

осіб 12048 12389 102 

3 Кількість дітей віком до 16 років  осіб 3101 3190 102 

4 Демографічне навантаження на 1000 

осіб працездатного віку  

% - - - 

5 Природний приріст  

(скорочення ) населення   

проміл

е 

- - - 

6 Загальний коефіцієнт вибуття сільського 

населення  

 (на 1000 осіб наявного сільського 

населення) 

 - - - 

7 Внутрішня міграція населення в межах 

населених пунктів об’єднаної 

територіальної громади  

осіб - - - 

ІІ  Економічна ефективність 

8 Обсяг капітальних інвестицій  на 1 

особу  

грн. 1515.6 1591.38 

 

105 

у  тому числі за рахунок коштів 

державного бюджету 

грн. - - - 

у  тому  числі за рахунок коштів 

обласного бюджету 

грн. - - - 

у тому числі за рахунок коштів  

бюджету об’єднаної територіальної 

громади 

грн. 470,8 241,4 52 

9 Кількість підприємств малого та 

середнього бізнесу  на 1000 осіб 

наявного населення  

одиниц

ь 

3,7/0,2 3,6/0,2 97/100 

10 Кількість кооперативів на 1000 осіб 

наявного населення  

одиниц

ь 

- - - 

у  тому числі: - - - - 

обслуговуючих - - - - 

сільськогосподарських - - - - 

виробничих сільськогосподарських - - - - 



споживчих  - - - - 

11 Протяжність побудованих доріг з 

твердим покриттям місцевого значення  

км - - - 

 

12 Кількість проектів регіонального 

розвитку, що реалізуються  на території 

об’єднаної громади у тому числі за 

рахунок: 

одиниц

ь 

1 1 100 

коштів державного фонду регіонального 

розвитку  

 1 1 100 

коштів субвенцій з державного бюджету 

місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури об’єднаних 

територіальних громад 

    

інших джерел       

13 Обсяг фінансування проектів 

регіонального розвитку, що 

реалізуються на території об’єднаної 

громади  

грн. 52 800 52800 100 

за рахунок державного бюджету    90 90 - 

за рахунок місцевого бюджету   10 10 - 

за рахунок інших джерел  - - - 

ІІІ Фінансова самодостатність 

14 Доходи загального фонду бюджету 

об’єднаної територіальної громади  (без 

трансфертів) на 1 особу  

грн. 2935,23 2951,56 101 

15 Капітальні видатки бюджету об’єднаної 

територіальної громади (без 

трансфертів)  

на 1 особу  

грн. 460,5 109,45 23,7 

16 Частка базової дотації в доходах 

загального фонду бюджету об’єднаної 

територіальної громади (без урахування 

субвенцій) 

% - - - 

17 Частка видатків бюджету розвитку в 

загальному обсязі видатків об’єднаної 

територіальної громади (без урахування 

власних надходжень бюджетних 

установ) 

% 10,3 2,4 23,3 

18 Обсяг надходжень до бюджету 

об’єднаної територіальної громади від 

сплати податку на доходи фізичних осіб 

на 1 особу 

грн. 1733,46 1728,46 99,7 

19 Обсяг надходжень до бюджету 

об’єднаної територіальної громади від 

плати за землю на 1 особу 

 

грн. 186,82 194,78 104 

20 Обсяг надходжень до бюджету 

об’єднаної територіальної громади від 

сплати єдиного податку на 1 особу 

грн. 405,07 396,92 98 



21 Обсяг надходжень до бюджету 

об’єднаної територіальної громади від 

сплати акцизного податку на 1 особу 

грн. 275,99 266,52 96,5 

22 Обсяг надходжень до бюджету 

об’єднаної територіальної громади від 

сплати податку на нерухоме майно на 1 

особу 

грн. 

41,83 35,15 84 

ІV Якість та доступність публічних послуг 

23 Частка домогосподарств, що мають 

доступ до фіксованої широкосмугової 

мережі Інтернет, у загальній кількості 

домогосподарств об’єднаної 

територіальної громади  

% 60 63 105 

24 Забезпеченість населення лікарями 

загальної практики - сімейними 

лікарями на 1000 осіб наявного 

населення на кінець року   

осіб 1,2 1,2 100 

25 Середня наповнюваність групи 

дошкільного навчального закладу 

об’єднаної територіальної громади 

осіб 27,9 26,6 95,3 

26 Частка дітей дошкільного віку охоплена 

дошкільними навчальними закладами, у 

загальній кількості дітей дошкільного 

віку 

% 86 88 102,3 

27 Середня наповнюваність класів 

загальноосвітньої школи об’єднаної 

територіальної громади  

осіб 22,3 21,5 96,4 

28 Частка дітей, для яких організовано 

підвезення до місця навчання і додому, 

у загальній кількості учнів, які того 

потребують  

% 77 100 129,9 

29 Частка дітей, охоплених позашкільною 

освітою, у загальній кількості дітей 

шкільного віку  

% 41,1 44 107,1 

30 Частка випускників загальноосвітніх 

навчальних закладів, які отримали  за 

результатами зовнішнього незалежного 

оцінювання з іноземної мови 160 балів і 

вище,  у загальній кількості учнів, що 

проходили тестування з іноземної мови  

% 80,6 80 99,3 

31 Частка випускників загальноосвітніх 

навчальних закладів, які отримали  за 

результатами зовнішнього незалежного 

оцінювання з української мови 160 балів 

і вище,  у загальній кількості учнів, що 

проходили тестування з української 

мови  

% 76,2 85 111,5 

32 Частка випускників загальноосвітніх 

навчальних закладів, які отримали  за 

результатами зовнішнього незалежного 

оцінювання з математики 160 балів і 

вище,  у загальній кількості учнів, що 

% 64,7 75 115,9 



проходили тестування з математики  

V Створення комфортних умов для життя 

33 Частка домогосподарств, забезпечених 

централізованим водопостачанням, у 

загальній кількості домогосподарств 

об’єднаної територіальної громади   

% 70 68 97 

34 Частка домогосподарств, забезпечених 

централізованим водовідведенням, у 

загальній кількості домогосподарств 

об’єднаної територіальної громади   

% 34 34 100 

35 Частка домогосподарств, які уклали 

кредитні договори в рамках механізмів 

підтримки заходів з енергоефективності 

в житловому секторі за рахунок коштів 

державного бюджету (у тому числі із 

співфінансуванням  з місцевих 

бюджетів), у загальній кількості 

домогосподарств об’єднаної 

територіальної громади 

% 0,17 - - 

36 Частка населених пунктів, у яких 

впроваджено роздільне  збирання  

твердих побутових відходів, у загальній 

кількості населених пунктів об’єднаної 

територіальної громади 

% - - - 

37 Частка населених пунктів, які уклали 

договори з обслуговуючими 

організаціями на вивезення твердих 

побутових відходів, у загальній 

кількості населених пунктів об’єднаної 

територіальної громади  

% 78,3 77,8 99 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заходи соціально-економічного розвитку, які плануються реалізувати 

 на території Бережанської міської територіальної громади в 2019 році 

 

 
№ 

п/п 

Назва  заходу Орієнтовна 

кошторисна 

вартість,  

тис. грн. 

Орієнтовні обсяги та джерела 

фінансування на 2019 рік,  

тис. грн. 

Відповідальні 

за виконання 

Всього Державний 
бюджет 

Міський 

бюджет 
 

Підвищення якості надання освітніх, культурних,  медичних, адміністративних послуг, в тому числі соціального характеру  
1 Капітальний ремонт санвузла Бережанської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 215,0 215,0 150,0 65,0 Відділ освіти, 

молоді і 

спорту 

Бережанської 

міської ради 

2 Капітальний ремонт санвузла Бережанської ЗОШ І-ІІІ ст. №3 215,0 215,0 150,0 65,0 

3 Капітальний ремонт фасадів з заміною вікон будівлі Бережанської 

школи-гімназії ім.Б.Лепкого 

705,0 705,0  705,0 

4 Придбання комп’ютерів для Бережанської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 100,0 100,0  100,0 

5 Поточний ремонт (відновлення фасадів) Бережанської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 200,0 200,0  200,0 

6 Поточний ремонт покрівлі Бережанської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 190,185 190,185  190,185 

7 Придбання театральних крісел для актової зали Бережанської ЗОШ І-ІІІ 

ст. №3 

200,0 200,0  200,0 

8 Реконструкція покрівлі та системи опалення зі встановленням 

твердопаливного котла в ДНЗ «Ромашка» 

3 000,0 3 000,0 2 100,0 900,0 

9 Капітальний ремонт будинку ЦДЮТ з заміною вікон 400,0 400,0  400,0 

10 Проведення капітального ремонту по впровадженню енергозберігаючих 

технологій із заміною віконних та дверних блоків Бережанської ЗОШ І-

ІІІ ст. №3 

550,0 550,0 500,0 50,0 

11 Придбання шкільного автобуса 1 900,0 1 900,0 1 620,0 180,0 

12 Забезпечення морального та матеріального стимулювання і підтримки 

працівників галузі освіти 

60,0 60,0  60,0 

13 Забезпечення морального, матеріального стимулювання і підтримки 

творчих здібностей учнівської молоді 

30,0 30,0  30,0 

14 Забезпечення організації літнього  відпочинку та оздоровлення дітей 

пільгових категорій , що потребують особливої соціальної уваги та 

підтримки 

150,0 150,0  150,0 

15 Проведення молодіжних культурно-мистецьких фестивалів, конкурсів, 120,0 120,0  120,0 Відділ освіти, 



 

виставок художньої творчості, пленерів, творчих акцій та здійснення 

інших заходів спрямованих на виявлення і самореалізацію обдарованих 

дітей та молоді 

молоді і 

спорту 

Бережанської 

міської ради 16 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 

300,0 300,0  300,0 

17 Покращення матеріально-технічної бази закладів культури 300,0 300,0  300,0 Відділ 

культури, 

туризму та 

релігій 

Бережанської 

міської ради 

18 

Оновлення формату проведення традиційних заходів 153,0 153,0  153,0 

19 Забезпечення Бережанської АЗП-М РКНП «БЦПМСД» гематологічним 

аналізатором 
200,0 200,0   200,0 

Бережанська 

міська рада 

20 Забезпечення обладнанням медичним твердим інвентарем кабінету 

імунологічних щеплень  
45,0 45,0  45,0 

21 Реконструкція ліфлів центральної районної комунальної лікарні  150,0 150,0  150,0 

22 Реконструкція рентген відділення 100,0 100,0  100,0 

23 Забезпечення лікарні комп’ютеризованою технікою  300,0 300,0  300,0 

Розвиток інфраструктури 
 

24 Реконструкція електричних мереж вуличного освітлення по вул. Червона, 

Медова. 

300,0 300,0  300,0 Бережанська 

міська рада 

25 Реконструкція електричних мереж вуличного освітлення с. Посухів 200,0 200,0  200,0 

26 Капітальний ремонт дороги по вул. Шевченка 1500,0 1500,0  1500,0 

27 Капітальний ремонт дороги по вул. Львівська 1500,0 1500,0  1500,0 

28 Капітальний ремонт дороги по вул. Гоголя 1500,0 1500,0  1500,0 

29 Поточний ремонт вулиць Шевченка, Привокзальна, 

Л.Українки,Львівська 

3000,0 3000,0  3000,0 

Покращення санітарного стану територій та благоустрою 



 

 

30 Нанесення дорожніх розміток 20 000,00 20 000,00  20 000,00 Бережанська 

міська рада 31 Реконструкція спортивного майданчика під футбольне поле із штучним 

покриттям 
1 498,675 1 498,675 749,3375 749,3375 

32 «Водопровідні мережі м. Бережани – реконструкція водозабору 

(реконструкція водопроводу до РЧВ» 
44448,682 44448,682 3781,379 667,302 

33 Заміна водопроводу водяних оглядових колодязів по вул Тернопільська 180,0 180,0  180,0 

34 Заміна глибинних насосів ЕЦВ 8, ЕЦВ 6 65,0 65,0  65,0 

35 Ремонт огорожі санітарної зони 1 поясу на центральній насосній станції 

(ЦНС) 
70,0 70,0  70,0 

36 Ремонт приміщення електро-щитових на артезіанських свердловинах по 

вул Миру, Депутатська, Шептицького-бічна. 
55,0 55,0  55,0 

37 Заміна пожежних гідрантів  35,0 35,0  35,0 

38 Заміна водопровідно-каналізаційної мережі по місту 300,0 300,0  300,0 

39 Встановлення трубчастих колодязів (помпи качалки) 400,0 400,0  400,0 

40 Придбання спецавтомобіля 100,0 100,0  100,0  

41 Придбання частотного перетворювача 300,0 300,0  300,0 

42 Придбання навантажувача 100,0 100,0  100,0 

43 Облаштування скверу по вул Тернопільська (благоустрій зелених 

насаджень, встановлення лавок та урн на території міста) 
100,0 100,0  100,0 

 


