
 

 
Бережанська міська рада  

VІIІ скликання  

VII сесія  

(І засідання)  

 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

25  березня 2021 року                   м. Бережани                 № 184  
 

Про підсумки виконання Програми 

соціально-економічного розвитку 

Бережанської міської територіальної 

громади на 2020-2021 роки 
 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

заслухавши та обговоривши звіт фінансово-економічного відділу міської ради « 

Про підсумки виконання у 2020 році « Програми соціально-економічного 

розвитку Бережанської міської територіальної громади на 2020-2021 роки», 

розглянувши пропозиції постійної комісії з питань економіки, промисловості, 

транспорту і зв’язку, контролю за використанням комунального майна, 

зовнішніх зв’язків, підприємницької діяльності, захисту прав споживачів та 

туризму, місцевого самоврядування, законності, правопорядку, регламенту, 

депутатської діяльності та етики, Бережанська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Звіт фінансово-економічного відділу міської ради «Про підсумки виконання 

у 2020 році «Програми соціально-економічного розвитку Бережанської 

міської територіальної громади на 2020-2021 роки» взяти до відома. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань економіки, промисловості, транспорту і зв’язку, контролю за 

використанням комунального майна, зовнішніх зв’язків, підприємницької 

діяльності, захисту прав споживачів та туризму, місцевого самоврядування, 

законності, правопорядку, регламенту, депутатської діяльності та етики та 

першого заступника міського голови Марію Лук’янову.  

 

 

Міський голова                  Ростислав Бортник 
 

 

 

 



 

 

ДОДАТОК 

До рішення І засідання VII сесії VIII скликання 

Бережанської міської ради 

від 25 березня 2020 року № 184 
 

  

Звіт « Про виконання програми соціально-економічного розвитку 

Бережанської міської територіальної громади на 2020-2021 роки» 

затвердженої рішенням сесії Бережанської міської ради № 1586 від  

30 січня 2020 року. 
                                              

                                             ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 

На території Бережанської міської територіальної громади  здійснюють 

виробничу діяльність 9 промислових підприємств, якими виробляється: 

ПП «Флюк» хлібобулочні вироби 

СП «Евері» макаронні вироби 

ТзОВ «Христина» гофротара 

ТОВ «Ліс центр» вироби із деревини 

ТОВ «Успіх» пиломатеріали, паркет штучний 

ТзОВ «Кеннер-Україна» металопластикові  конструкції 

АТ 2-ий РЗЗЗ надання послуг 

МКП «Добробут» надання послуг 

У 2020 році промисловими підприємствами вироблено товарної продукції на 

суму 87594,2 млн. грн., що становить 68,8 % до аналогічного періоду 2019 року 

та 76 % до програми. 

У 2020 році промисловими підприємствами реалізовано продукції на суму 

106 695,0 млн. грн., що складає 84,1% до аналогічного періоду 2019 року та 78 

% до програми. 

 
                   РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА,ТОРГІВЛІ ТА ПОСЛУГ 

Підприємництво відіграє одну з провідних ролей у розвитку приватного 

сектору та є важливим чинником економічного зростання, створення нових 

робочих місць, структурної перебудови та зміцнення економіки громади. 

Протягом 2020 року було зареєстровано прибуткових фізичних осіб 

підприємців – 106 ( 2019р- 129) припинило діяльність – 114 (2019р-81);  

зареєстровано юридичних осіб – 3 (2019р- 7)  припинило діяльність – 2( 2019р- 

5). 

Кількість зареєстрованих суб’єктів господарювання  фізичних осіб-

підприємців що здійснює діяльність на території  Бережанської міської 

територіальної громади станом на 01.01.2021 року – 762 особи (на 01.01.2020р 

-763). 

Надходження до бюджетів всіх рівнів у 2020 році: 

- від діяльності малого підприємництва становить 18 756,0 тис. грн (до 

аналогічного періоду 2019р -16 951,0 тис. грн); 



 

- від діяльності середнього бізнесу – 20 293,2 тис. грн (до аналогічного періоду 

2019р  - 43 690,7 тис. грн). 

На території Бережанської  міської територіальної громади здійснює 

діяльність: 

- 8 середніх підприємств; 

- 63 малих підприємств. 

У 2020 році за рахунок реєстрації новостворених суб’єктів господарювання 

створено 127 нових робочих місць. У 2019 році 178 нових робочих місць. 

У 2020 році для ведення бізнесу було продано об’єкт комунальної власності, а 

саме нежитлова будівля, банно-пральний комбінат та котельня загальною 

площею 1354,2 кв.м та  котельні 92,7 кв.м., по вул. Шевченка, 5а, 

м. Бережани  за 1 004 176,0 грн. 

26 серпня 2020 року за підтримки Програми  секторальної політики 

«Створення мережі об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва у 

Тернопільській області», при Бережанській міській раді створено 

інформаційно-консультативний пункту для бізнесу. 

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. 

Протягом 2020 року відділом  «Центр надання адміністративних послуг» 

міської ради  було надано 8063 консультації ( 2019 р – 5739) , 10 286 

адміністративні послуги( 2019 р - 5502),  що становить 384 адміністративні 

послуги на 1 тис. осіб наявного населення, в тому числі: 1945 

адміністративних послуг у сфері державної реєстрації (2019 р- 1459); 8 послуг 

головного  територіального  управління  юстиції у Тернопільській області ( 

2019 р- 4) та 223 послуги  Державного земельного агенства (через 

адміністратора). 

Сфера торгівлі та послуг є важливою складовою внутрішнього ринку, що 

відіграє значну роль у формуванні загального економічного потенціалу 

громади, у забезпеченні потреб населення в товарах і послугах. 

Загальний обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали 

діяльність із роздрібної торгівлі у 2020 році  становив 125 млн. грн  (2019 р- 

120 млн. грн). 

Обсяг реалізованих послуг наданих підприємствами сфери послуг у 2020 році 

в  становив 32 млн. грн.  ( 2019 р.- 28,5 млн. грн). 

На території  міста Бережани знаходяться 2 ринки: 

1) ринок Бережанського РайСТ - підприємство споживчої кооперації,  ринок 

змішаного типу, загальна площа 0,388 га., існує державний акт на право 

постійного  користування  земельною ділянкою, кількість торгових місць – 

197, укладено 110 договорів з підприємницькими структурами на оренду 

торгових місць; 



 

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

промисловий ринок, загальна площа 1,037 га., договір оренди земельної 

ділянки від 20.11.1997 року,  кількість торгових місць - 47, укладено 47 

договорів з підприємницькими структурами на оренду торгових місць. 

В території громади здійснює ліяльність: 

- об’єкти торгівлі – 215 одиниць; 

- заклади громадського харчування -28; 

- об’єкти побутового обслуговування- 76; 

- аптеки та аптечні пункти- 17. 
 

                                               СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 

На території Бережанської міської територіальної громади у 2020 році 

здійснювало діяльність одне  сільськогосподарське підприємство ПАП 

«Велес». Посівна площа в даному с/г підприємстві становить 125,1 га.  На 

даній площі у 2020 році було посіяно сою, зібрано  446,3 тони. Валова 

продукція 7 200,0 тис. грн. У 2019 році на посівній площі 219.69 га валова 

продукція с/г становила 5,0 

млн.грн. 

Протягом 2019-2020 років Бережанською міською радою продано 12 

земельних ділянок загальною площею 11074кв. м. для ведення 

підприємницької діяльності, надано в оренду земельних ділянок загальною 

площею 6891кв. м. 

12 червня 2020 року відбувся аукціон з продажу права оренди 7-ми земельних 

ділянок с/г призначення для ведення товарного виробництва загальною 

площею 33,421 га. 

26 червня 2020 року відбувся аукціон з продажу права оренди 1-ої земельної 

ділянки с/г призначення для ведення товарного виробництва площею 3,1186 

га. 

 

              ФІНАНСОВО-БЮДЖЕТНА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ ГРОМАДИ 

Головною метою є формування достатніх ресурсів для фінансування 

пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку громади та 

підвищення ефективності використання бюджетних коштів. 

До загального фонду міського бюджету за 2020 рік надійшло 116 485,8 

тис.грн. в тому числі власних доходів 65 131,6 тис.грн., трансфертів з інших 

бюджетів в сумі 51 354,2 тис.грн. План власних надходжень міського бюджету 

за 2020 рік виконано на 104,1% ( при плані 62 550,0 тис.грн. надійшло 65131,8 

тис.грн.), або на 4581,6 тис.грн більше планових призначень. 

Основними джерелами надходження до міського бюджету є: 

- податок на доходи фізичних осіб, що сплачують податковими агентами із 
доходів платника податку у вигляді заробітної плати, питома вага якого в 
загальних надходженнях складає 52,7%. Протягом року надійшло 34 323,1 
тис.грн. (110,19 %), або на 3 173 тис.грн. більше плану; 
- внутрішні податки на товари та послуги виконано на 97,4%, при  плані 
поступлень 6 100,0тис.грн. надійшло 5 946,7тис.грн. в тому числі акцизний 



 

податок з вироблених в Україні підакцизних товарів виконаний на 110,1%,при 
плані поступлень 950,0тис.грн надійшло 1046,2тис.грн., акцизний податок з 
ввезених на митну територію України підакцизних товарів виконаний на 96,1 
%, при плані поступлень 3800,0тис.грн. надійшло 3 654,6тис.грн.; 
- акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання підакцизних 
товарів виконаний на 92,2 %, при плані поступлень 1 350,0 тис.грн. надійшло 
1 245,7тис.грн.; 
- місцеві податки виконано на 101,75 %, при плані поступлень 14 796,0 
тис.грн. надійшло 15 055,0тис.грн., перевиконання становить 259,0 тис.грн.. 
Протягом звітного періоду надійшло 4 740,6 тис.грн. плати за землю при плані 

поступлень 4 620,0 тис.грн., що становить 102,6 % до планових показників. 

Податок на нерухоме майно виконано на 105,4 % при плані поступлень 836,0 

тис.грн. надійшло 881,3 тис.грн., перевиконання надходжень становить 45,3 

тис.грн. 

Єдиний податок виконано на 100,9%, при плані 9 424,4 тис.грн. надійшло 9 

340,0 тис.грн. 

Надходження коштів від продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, що перебувають у  комунальній 

власності території громади надійшло 1 143,3 тис.грн. 

  

                КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
З метою покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів відділом 

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

Зокрема: 

- продовжено роботи по об’єкту будівництва «Капітальний ремонт санвузлів 

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

Тернопільської області». Вартість проекту 852,871 тис. грн.,  вартість робіт 

803,302 тис. грн. Використано кошти у 2020 році з місцевого бюджету – 

175,234 тис. грн., потреба коштів до завершення будівництва – 440,244 тис. 

грн. (проєкт 2020 року); 

- продовжено роботи по об’єкту будівництва «Енергоефективний проект 

розвитку: реконструкція покрівлі та системи опалення зі встановленням 

твердопаливного котла в ДНЗ «Ромашка» за адресою вул.Мазепи,1  в м. 

Бережани Тернопільської обл.». Вартість проекту 3 112,0 тис. грн., вартість 

робіт 2 570,00 тис. грн. Використано кошти у 2020 році з державного бюджету 

(субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій) 247,476 тис. грн., потреба коштів до завершення 

будівництва – 2 119,180 тис. грн. (проєкт 2019-2022 роки); 

- завершено роботи по об’єкту будівництва «Капітальний ремонт спортивного 

залу «Бережанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Бережанської 

міської ради Тернопільської області» по вул. Гімназійна, 2 в м. Бережани 

Тернопільської області». Кошторисна вартістю проекту 1499,381 тис. грн. 

Використано у 2020 році кошти міського бюджету – 248,929 тис. грн.(проєкт 

2020 року); 



 

-розпочато роботи по об’єкту будівництва «Капітальний ремонт (зі заміною 

мереж) ясельної групи в ДНЗ «Ромашка» за адресою вул.Мазепи 1, в 

м.Бережани Тернопільської обл. ». Вартість проекту 571,974 тис. грн., вартість 

робіт 463,008 тис. грн. Використано кошти у 2020 році з місцевого бюджету 

72,780 тис. грн., потреба коштів до завершення будівництва – 412,933 тис. 

грн.(проєкт 2020-2021року); 

- проведено роботи по об’єкту будівництва «Капітальний ремонт спортивного 

залу та допоміжних приміщень «Бережанської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №3 Бережанської міської ради Тернопільської області» по вул. 

Садова 5 в м. Бережани Тернопільської області». Вартість проекту 2 520,832 

тис. грн., вартість робіт 1 590,00 тис. грн. Використано кошти у 2020 році з 

державного бюджету (субвенція на здійснення заходів в рамках Програми 

Уряду «Спроможна школа для кращих результатів») 1 120,339 тис. грн., 

міського бюджету – 480 146 тис. грн.( проєкт 2020року). 

За рахунок державних коштів та співфінансування із місцевого бюджету 

реалізовуються такі проекти як: 

- водопровідні мережі м. Бережани – реконструкція водозабору (реконструкція 

водозабору до РЧВ). Кошторисна вартість проєкту – 4 448, 682 тис.грн. За 

результатами проведеного аукціону договір укладено з ТзОВ "АВАКС ПРОФ" 

на суму 4 090, 0 тис. грн. Протягом 2019 року даний проєкт профінансовано в 

сумі 1 200, 0 тис. грн.(з місцевого бюджету – 450,0 тис. грн. та з державного – 

750,0 тис. грн.). У 2020 році даний проєкт профінансовано в сумі 989 197,9грн. 

(з місцевого бюджету- 231 848,95грн. та з державного-757 348,95грн.); 

- будівництво спортивного комплексу по вул. І. Франка, 8 в м. Бережани 

Тернопільської області. За результатами аукціону догорів укладено з ТОВ 

"ПРОФ БУД" на суму 52 800,0 тис. грн. У 2018 році проєкт профінансовано у 

сумі 4 105, 400 тис. грн. (3,5 млн. грн. з державного бюджету та 605,4 тис. грн. 

з місцевого бюджету). Станом на кінець 2019 року даний проєкт 

профінансовано у сумі (11 500,0тис.грн. з місцевого бюджету - 1 995,0 тис. 

грн).  У 2020 році на даний проєкт було виділено коштів з (державного 

бюджету – 9 295,293тис.грн. з місцевого бюджету 2 950,0 тис. грн. 

Пріоритетним інвестиційним проєктом залишається завершення будівництва 

фабрики по виробництву гофрокартонної тари та упаковки (це коробки різних 

форм складності, яйце решітки, лита тара та інше) ТзОВ «Христина». На 

початку 2021 року планується запуск виробництва.  Це  створення 30 нових 

робочих місць. 

Крім того, завершено реконструкцію  цегельного заводу  “Керамік”.   З жовтня 

місяця  2020 року відновлено виробництво.  На виробництві сьогодні задіяно 

140 працівників ,очікуваною потужністю виробництва   3 млн. шт. цегли в 

місяць, а також перегородочні блоки, керамічний камінь для будівництва, 

двійна цегла. Товарної продукції в межах 12,0 млн. грн. в місяць. 

Інвестиційні проекти, які реалізуються за участі підприємців громади: 

У 2020 році були реалізовані такі проекти: 

- будівництво складу-гаражу по вул.Привокзальна,18 « А» в м. Бережани; 

https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/18613998
https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/18613998
https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/18613998
https://www.dzo.com.ua/tenders/3036949/bid/9e4ff3639bfb489fac6f3023f97aad77/info
https://www.dzo.com.ua/tenders/3036949/bid/9e4ff3639bfb489fac6f3023f97aad77/info


 

- реконструкція житлової квартири під магазин непродовольчих товарів (без 

зміни зовнішніх геометричних розмірів фундаментів у плані) по вул. 

Тернопільська, 6  в м. Бережани. 

У 2021 році продовжується, а також розпочинається реалізація таких проєктів: 

- реконструкція виробничих приміщень колишньої меблевої фабрики під 

торгово-готельний комплекс по вул. Тернопільська, 10 в м. Бережани; 

- реконструкція багатоквартирного житлового будинку під одноквартирний 

житловий будинок з вбудованим магазином по вул. Руська, 4 в м. Бережани; 

- будівництво автозаправного газового модуля стаціонарного АГЗП з 

наземним розташуванням по вул. Тернопільська, 19 «Д» в м. Бережани; 

- будівництво закладу торгівлі з кафетерієм та СТО по вул. Тернопільська в 

м. Бережани; 

- реконструкція нежитлової будівлі (вбиральні) під заклад торгівлі, хостел, 

громадську вбиральню та зблокований житловий будинок по вул. Міцкевича, 

2 «Г» в м. Бережани; 

- будівництво автомагазину з пунктом обслуговування автомобілів по вул. 

Тернопільська, 19 «В» в м. Бережани; 

- реконструкція бару-магазину під магазин-склад по вул. Тернопільська, 17 

«А» в м. Бережани; 

- будівництво автозаправного комплексу з пунктом сервісного 

обслуговування водіїв та пасажирів, мийкою самообслуговування, АГЗП по 

вул. Привокзальна, 22 в м. Бережани; 

- будівництво магазину, складських приміщень і гаражів для зберігання 

обслуговуючої техніки та механізмів на вул. Привокзальна, 28 в м. Бережани ; 

 

 
                       НАСЕЛЕННЯ, ЗАРОБІТНА ПЛАТА ТА РИНОК ПРАЦІ 

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 2020 року становила  

19 086  осіб, у т.ч. у міських поселеннях – 16984 осіб та сільській місцевості  

(с. Лісники та с. Рай, с. Посухів) – 2101 особа. На  01.01.2021 року постійного 

населення 18 378 осіб ( без громад, які приєдналися) 

У 2020 році середньомісячна зарплата  штатних працівників 8064,0грн ( 

2019р- 6706,0 грн.). Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам на 

кінець 2020 року становила 198, 4тис.грн.(АТ 2-ий РЗЗЗ). 

Субсидії для сплати комунальних послуг отримало у 2020 році 1990 

домоволодінь ( 2019 р.- 1910). 

Основним завданням у частині зайнятості населення на сьогодні залишається 

сприяння ефективній зайнятості населення шляхом стимулювання 

роботодавців до створення нових робочих місць, розвитку підприємницької 

ініціативи населення, посилення конкурентоспроможності громадян на ринку 

праці. 



 

Бережанською районною філією Тернопільського обласного центру зайнятості 

у 2020 році було зареєстровано 1198 безробітних, що на 221 чол. більше ніж за 

аналогічний період 2019 року (977 чол.) 

За  звітний період за сприянням районної філії  працевлаштовано 756 

незайнятих громадян, в тому числі 526 безробітних , з них 2 осіб шляхом 

виплати одноразової допомоги по безробіттю для зайняття безробітними  

підприємницькою діяльністю, проходило професійне навчання  123 

безробітних, у тимчасових роботах взяли участь  170  безробітних  на 

громадських роботах 7 безробітних. Протягом 2020 року від підприємств 

району до служби зайнятості надійшло 799 вакансії. 

Станом на 1 січня  2021 року  на обліку у районній  філії перебувало 597 

безробітних, що на 78 чол. більше  ніж на відповідну дату минулого року (519 

чол.) .Актуальних вакансій станом на 1 січня 2021 року становить – 21. На 

одне вільне робоче місце в районі претендує 28 осіб. 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                     Ірина МИГОВИЧ 
 


