
 

З Б А Р А З Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А  
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
V I I I  С К Л И К А Н Н Я  

Д Е С Я Т А  С Е С І Я  

РІШЕННЯ 
       

№VІІІ/10/18                                                                                 31.08.2021 року  

 
Про затвердження програми 

соціально-економічного розвитку  

Збаразької міської ради 

на 2021 рік 

 

Заслухавши інформацію міського голови Полікровського Р.С. про 

затвердження програми соціально-економічного розвитку Збаразької міської ради 

на 2021 рік та керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого 

самоврядування та районних державних адміністрацій», міська рада 

  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити програму соціально-економічного розвитку Збаразької міської 

ради на 2021 рік (додається).  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань економіки, промисловості, містобудування, транспорту і 

зв’язку, контролю за використанням комунального майна, зовнішніх зв’язків, 

підприємницької діяльності, захисту прав споживачів та туризму. 

 

 

 

Збаразький міський голова                                           Роман ПОЛІКРОВСЬКИЙ 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням   сесії  VIII скликання 

Збаразької міської ради  

від “31” серпня 2021 року 

№VIII/10/18  



ПАСПОРТ  

Назва програми Програма соціально-економічного розвитку Збаразької міської 

ради на 2021 рік 

Підстава для розробки 

Програми  

Закон України «Про державне прогнозування  та розроблення 

програм економічного і соціального розвитку України», Закон 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

розпорядження  міського голови від 17.05.2021року № 

Дата затвердження 

Програми  

31.08.2021року 

Замовник Програми Збаразька міська рада 

Головний розробник 

Програми   

Управління економіки та залучення інвестицій 

Відповідальні за 

виконання програмних 

показників  

Виконавчі органи  міської ради  

Мета Програми Створення успішної, конкурентоспроможної Збаразької  

громади, забезпечення умов для економічного зростання, 

удосконалення механізмів управління розвитком  на засадах 

ефективності, відкритості, прозорості, боротьби з корупцією та 

посилення довіри мешканців до органів влади, покращення 

стандартів життя та зростання добробуту населення, 

забезпечення належного функціонування інженерно-

транспортної та комунальної інфраструктури, позитивних 

структурних зрушень в усіх сферах суспільного життя, що 

сприятиме факторам економічного росту громади, підвищенню 

соціальних стандартів і рівня життя мешканців 

Завдання Програми  Основне завдання реалізації Програми — підвищення 

добробуту населення, вирішення соціальних та соціально-

економічних проблем мешканців громади, досягнення 

економічного зростання на основі власного потенціалу, 

посилення інвестиційної та інноваційної активності, 

забезпечення належного функціонування інженерно-

транспортної та комунальної інфраструктури громади. 

У Програмі ми спираємось на такі довгострокові пріоритети: 

 -Конкурентоспроможна економіка громади; 

-Підвищення комфртносі життя мещканців громади; 

-Створення умов для високої якості життя 

Термін реалізації 

Програми  

2021 рік 

Основні джерела 

фінансування заходів 

Програми  

- бюджет громади; 

- державний бюджет; 

- власні кошти підприємств; 

- інші джерела 

Система організації 

контролю за виконанням 

Програми  

Контроль за виконанням завдань Програми здійснюють: 

-міська рада та виконавчий комітет міської ради; 

-постійна комісія міської ради з питань економіки, 

промисловості, транспорту і зв’язку, контролю за 

використанням комунального майна, зовнішніх зв’язків, 

підприємницької діяльності, захисту прав споживачів та 

туризму 

  
 



ВСТУП 

 

Програма соціально-економічного розвитку Збаразької міської ради на 2021 

рік (надалі Програма) розроблена виконавчим комітетом на основі аналізу поточної 

ситуації в господарському комплексі громади, виходячи із загальної соціально-

економічної ситуації, що склалася на відповідній території, з урахуванням 

можливостей та місцевих ресурсів, відповідно до пріоритетних напрямків розвитку 

населених пунктів територіальної громади.  

Методичною основою розроблення Програми є Закон України «Про 

державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального 

розвитку України». 

При розробленні Програми враховано положення таких документів: 

 Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2020 року 

№ 695; 

 Стратегія розвитку Тернопільської області на 2021-2027 роки та план 

заходів з її реалізації у 2021-2023 роках; 

 Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України від 30 березня 2016 року № 75. 

Координацію роботи щодо розроблення та формування проекту Програми 

забезпечував виконавчий комітет Збаразької міської ради. Було опрацьовано 

матеріали, надані управліннями, відділами, іншими структурними підрозділами 

Збаразької міської ради, з урахуванням пропозицій територіальних підрозділів 

центральних органів виконавчої влади, старост, підприємств, організацій та 

установ усіх форм власності. 

Програма визначає мету та пріоритетні напрями дій на 2021 рік щодо 

забезпечення стабільного зростання в реальному секторі економіки й на цій основі 

– поліпшення якості життя населення. 

Прогнозні розрахунки та заходи Програми розроблені на основі аналізу 

поточної соціально-економічної ситуації у господарському комплексі громади. 

Фінансування передбачених Програмою заходів буде здійснюватися за 

рахунок коштів підприємств, місцевого бюджету, інвесторів, а також коштів 

державного бюджету, що спрямовуються на реалізацію державних цільових 

програм, та інших джерел не заборонених чинним законодавством. 

 



1. Соціально-економічна характеристика   

 територіальної громади 

 

1.1. Загальна характеристика 
Збаразька  громада створена у грудні 2020 року шляхом приєднання 21 сільської ради та 2 

ОТГ до міської ради. У склад громади входить 1 місто ( Збараж) і 53 села 

Територія Збаразької міської ради розташована у центральній частині Тернопільщини і є 

нерозривною, її межі визначаються по зовнішніх межах юрисдикції рад, що приєдналися. З січня 

2021 року територія Збаразької громади, згідно з адміністративно-територіальним устроєм 

України, входить до складу Тернопільського району Тернопільської області. Адміністративний 

центр громади знаходиться в м. Збараж , який розташований на відстані 17 км від м. Тернополя . 

Транспортне сполучення забезпечується автомобільними дорогами загального користування 

державного та місцевого значення. 

 До складу ради входять такі населені пункти:м. Збараж, с. Базаринці,село Болязуби,село 

Верняки ,село Витківці ,село Вищі Луб'янки ,село Глинчуки ,село Гніздичне , село Гори-

Стрийовецькі , село Грицівці ,село Діброва ,село Доброводи , село Добромірка , село Залужжя , 

село Зарубинці ,село Заруддя , село Зарудечко ,село Іванчани ,село Івашківці ,село 

Капустинський Ліс ,село Капустинці ,село Карначівка , село Киданці , село Кобилля , село 

Колодне , село Красносільці ,село Кретівці , село Ліски , село Максимівка , село Мала 

Березовиця ,село Малий Глибочок ,село Мусорівці ,село Нижчі Луб'янки ,село Новий Роговець 

,село Новики , село Олишківці, село Оприлівці, село Решнівка, село Розношинці, село Синява 

,село Синягівка ,село Старий Збараж ,село Стриївка , село Тарасівка , село Травневе ,село Хоми 

,село Чагарі-Збаразькі , село Чернихівці , село Чеснівський Раковець , село Чорний Ліс ,село 

Чумалі ,село Шили ,село Шили ,село Шимківці  

  

Мінімальна відстань населених пунктів до адміністративного центру складає 0,3 км, 

максимальна – 26 км. Зона доступності до потенційного адміністративного центру визначається 

на відстані не більш як 20 кілометрів дорогами з твердим покриттям. Проте, зважаючи на 

віддалене розміщення окремих сіл до центру, до Збаразької громади входять села, в яких зона 

доступності до адміністративного центру становить більше 20 км: Карначівка(24,6 км), 

Чеснівський Раковець (26 км), Гніздичне (22 км). 

Станом на січень 2021 року територія Збаразької громади складає 599,6 км2 . Територія 

громади межує на півночі з Кременцьким районом Тернопільської області, на сході з 

Лановецькою громадою та Підволочиською громадою Тернопільської області, на півдні та заході 

–  з Тернопільською міською громадою та Байковецькою громадою Тернопільської області. 

Станом на грудень 2020 року загальна кількість населення Збаразької громади становить 

39341 осіб, у тому числі м. Збараж 13587 осіб.  

Станом на грудень 2020 року: площа лісового фонду становить 3593 га, переважають ліси 

змішаного типу. Площа земель сільськогосподарського призначення складає 72758,4 га.  

На території громади наявні корисні копалини: вапняки, глини, крейда, кварцеві піски, 

торф, буре вугілля, є джерела сульфатних, гідрокарбонатних та хлоридних мінеральних вод. 

 

 

 

1.2. Економічний потенціал територіальної громади 
На території Збаразької громади здійснює діяльність 596 юридичних осіб : 15 суб’єктів 

середнього підприємництва, 116  малі підприємства. 

У промисловості найбільшу питому вагу займають підприємства агропромислової галузі . 

Функціонують промислові підприємства: ТзОВ  «Радехівський цукор», Зарубинецький 

спиртозавод.  

З метою відновлення торф’яної галузі готується інвестиційна пропозиція  для  

підприємств з переробки торфу  на території села Колодне. 

https://decentralization.gov.ua/locality/42883
https://decentralization.gov.ua/locality/42884
https://decentralization.gov.ua/locality/42884
https://decentralization.gov.ua/locality/42885
https://decentralization.gov.ua/locality/42886
https://decentralization.gov.ua/locality/42887
https://decentralization.gov.ua/locality/42888
https://decentralization.gov.ua/locality/42889
https://decentralization.gov.ua/locality/42889
https://decentralization.gov.ua/locality/42890
https://decentralization.gov.ua/locality/42891
https://decentralization.gov.ua/locality/42892
https://decentralization.gov.ua/locality/42893
https://decentralization.gov.ua/locality/42894
https://decentralization.gov.ua/locality/42895
https://decentralization.gov.ua/locality/42896
https://decentralization.gov.ua/locality/42897
https://decentralization.gov.ua/locality/42899
https://decentralization.gov.ua/locality/42900
https://decentralization.gov.ua/locality/42901
https://decentralization.gov.ua/locality/42901
https://decentralization.gov.ua/locality/42902
https://decentralization.gov.ua/locality/42903
https://decentralization.gov.ua/locality/42904
https://decentralization.gov.ua/locality/42905
https://decentralization.gov.ua/locality/42906
https://decentralization.gov.ua/locality/42906
https://decentralization.gov.ua/locality/42907
https://decentralization.gov.ua/locality/42908
https://decentralization.gov.ua/locality/42909
https://decentralization.gov.ua/locality/42910
https://decentralization.gov.ua/locality/42911
https://decentralization.gov.ua/locality/42911
https://decentralization.gov.ua/locality/42912
https://decentralization.gov.ua/locality/42913
https://decentralization.gov.ua/locality/42914
https://decentralization.gov.ua/locality/42915
https://decentralization.gov.ua/locality/42915
https://decentralization.gov.ua/locality/42916
https://decentralization.gov.ua/locality/42921
https://decentralization.gov.ua/locality/42921
https://decentralization.gov.ua/locality/42922
https://decentralization.gov.ua/locality/42923
https://decentralization.gov.ua/locality/42924
https://decentralization.gov.ua/locality/42925
https://decentralization.gov.ua/locality/42926
https://decentralization.gov.ua/locality/42927
https://decentralization.gov.ua/locality/42927
https://decentralization.gov.ua/locality/42928
https://decentralization.gov.ua/locality/42929
https://decentralization.gov.ua/locality/42930
https://decentralization.gov.ua/locality/42931
https://decentralization.gov.ua/locality/42932
https://decentralization.gov.ua/locality/42932
https://decentralization.gov.ua/locality/42933
https://decentralization.gov.ua/locality/42934
https://decentralization.gov.ua/locality/42935


На даний час активно йде розширення клієнтської бази та популяризація вирощування 

равликів у с. Іванчани. 

У галузевій структурі сільського господарства переважає рослинництво. Аграрний сектор 

громади спеціалізується на вирощуванні зернових та технічних культур, в тому числі цукрових 

буряків, кормових культур, картоплі, овочів, плодів і ягід. Сільськогосподарські підприємства 

нарощують площі посіву сільськогосподарських культур та поголів’я тварин. 

Станом на грудень 2020 року найбільшими сільськогосподарськими підприємствами, що 

здійснюють діяльність на території громади є: Агрохолдинг «Контінентал Фармерз Груп» , 

Приватне підприємство “ЗАХІДНИЙ БУГ”. 

На території громади функціонує 139 закладів торгівлі,  5 АЗС, 7 СТО,  22 аптек та 23 

закладів громадського харчування. 

 

1.3. Інфраструктурне забезпечення 
За діючою маршрутною мережею пасажирського автомобільного транспорту 

здійснюється перевезення на 12 автобусних маршрутах на приміській маршрутній мережі. Проте, 

частина населених пунктів не забезпечені транспортним сполученням. Разом з тим, завдяки 

вигідному територіальному місцезнаходженню на автошляху М-19  через                 м. Збараж 

проходять маршрути автотранспортних засобів, що здійснюють міжрегіональне перевезення 

пасажирів (на Київ, Львів, Тернопіль, Рівне тощо). Завдяки цьому задовільняються потреби 

жителів громади на міжобласні пасажирські перевезення. 

На території громади газифіковано всі населені пункти. Телефонним зв’язком забезпечені 

всі населені пункти громади.  

Послуги поштового зв’язку надаються в м. Збараж центром поштового зв’язку №1, 

відділеннями поштового зв’язку – в 36 селах громади, у інших населених пунктів надання послуг 

поштового зв’язку забезпечує пересувне відділення центру поштового зв’язку.  

Послуги в сфері водопостачання та  благоустрію надає МКП «Добробут» та МКП 

“Збараж”. 

 

 

 

 

1.4. Заклади бюджетної сфери 
За рахунок бюджету громади на її території функціонують: 

 48 закладів охорони здоров’я, а саме: 35 фельдшерсько-акушерських пунктів, 12 

амбулаторій загальної практики сімейної медицини , 1 -лікарня. 

 53 закладів освіти, а саме: 12 загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів, 15 

загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступенів, 5 загальноосвітніх навчальних закладів І 

ступенів, 19 дошкільних навчальних закладів, 2 заклади позашкільної освіти; 

 43 заклади  культури: 9 бібліотек, 42 будинки культури та клуби, 1 школа мистецтв, 1 

історичний музей; 

 1 ДЮСШ   

 

1.5. Туристичний потенціал 
Туристичні культурні ресурси включають: 226 пам’яток і пам’ятних знаків, що знаходяться 

під державною охороною, з яких 92 – пам’ятки археології, 62 – пам’ятки історії, 28 - пам’ятників 

монументального мистецтва, 44 - пам’яток архітектури та містобудування. 

 Основними видами туризму, на які робиться наголос у громаді, є подієвий (діловий, 

фестивальний, гастрономічний) та релігійний. Зростає кількість туристів у сфері ностальгійного 

(етнічного) туризму. 

 На території громади провадить діяльність 1 туристична фірма, функціонує понад 10 закладів 

харчування (з них 7 ресторанів), а також 3 заклади колективного розміщення, з них 1 готель – 3-х 

зірковий. Функціонує 3 садиби зеленого туризму.  



Міською владою значна увага приділяється ревіталізації історико-архітектурної  спадщини 

громади. Розроблено  та затверджено Програму розвитку туризму Збаразької міської ради на 

2021-2025 рр. 

Проводиться робота для реєстрації та функціонування туристично-інформаційного центру.  

Створюється туристичний бренд громади, на постійній основі планується здійснення промоції  

на національних, міжнародних туристичних виставках та заходах, популяризація туристичного 

бренду, вдосконалюється туристична інфраструктура.   

Планується  презентація нового туристичного маршруту “Давні Збараж: три культури — одна 

історія” та туристичного путівника “Збараж полікультурний”; Першого літературно-мистецького 

фестивалю, присв’яченого 100-річчю з дня народження уродженки Збаража, письменниці Іди 

Фінк (Ландау), за участі гостей з України, Польщі та Ізраїлю;  гастрономічний фестиваль 

«Збаразькі лігуміни» тощо. 

 

1.5. Фінансово-бюджетна складова розвитку Збаразької громади 
Бюджет громади формується у відповідності з Бюджетним Кодексом України і входить до 

зведеного державного бюджету України. 

Структура власних податкових надходжень на 2021 рік очікується в наступних обсягах: 

податок на доходи фізичних осіб – 54,8 % від загальної суми власних надходжень, податок на 

майно – 13,4 %, єдиний податок – 15,4 % та інші власні надходження.  

На 2021 рік планується затверджено дохідну частину бюджету в сумі 295670,1 тис. грн, в 

тому числі:  

власні надходження – 147299,3тис. грн.  

освітня субвенція – 108864,5тис. грн.  

базова дотація – 32409,4тис. грн. 

 

 



2. Аналіз сильних сторін, можливостей розвитку, слабких сторін та загроз 

розвитку Збаразької громади (SWOT-АНАЛІЗ) 
 

Taблиця 1. SWOT-аналіз для суспільної сфери (промисловість та розвиток підприємництва)  

СИЛЬНІ СТОРОНИ (ПЕРЕВАГИ) СЛАБКІ СТОРОНИ (НЕДОЛІКИ) 

1. Наявність на території громади малих та 

середніх підприємств. 

1. Недостатня кількість кваліфікованих 

кадрів 

2. Природні ресурси для розвитку 

будівництва (пісок, глина, крейда та ін.,) 

 

2. Значне зростання витрат підприємств у 

зв’язку з необхідністю здійснення 

модернізації та технічного переоснащення, 

впровадження енергозберігаючих 

технологій 

3. Вільні земельні ділянки та об’єкти для 

інвестицій 

3. Відсутність  ефективних податкових та 

фінансових стимулів для підприємців 

початківців 

4. Зручне географічне розташування 4. Низька  конкурентоспроможність 

місцевого виробника 

5. Співпраця з Центром підтримки 

підприємництва 

5. Відсутність довіри працівників до 

місцевих працедавців (бажають краще 

поїхати за кордон, ніж працювати вдома за 

подібну винагороду) 

6. Наявність сільськогоподарського 

кооперативу учасників АТО 

6. Низька якість доріг, яка ускладнює 

переміщення територією громади і створює 

бар’єри для економічного розвитку  

 7.Відсутність містобудівної документації 

(генеральних планів) у населених пунктах 

громади 

ШАНСИ (МОЖЛИВОСТІ) ЗАГРОЗИ (ТРУДНОЩІ) 

1. Розвиток малого та середнього бізнесу 

(особливо підприємств з переробки 

сільськогосподарської продукції) 

1. Еміграція, насамперед молоді та 

кваліфікованих спеціалістів 

2. Розвиток одноособових фермерських 

господарств та сільськогосподарських 

кооперативів 

2. Витіснення з ринку дрібних 

сільгоспвиробників великими 

агрохолдингами 

3. Зростання попиту на екологічно чисту 

продукцію сільського господарства 

3. Еміграція, насамперед молоді та 

кваліфікованих спеціалістів 

4. Розвиток агротуризму  
 

Taблиця 2. SWOT-аналіз для соціальної сфери 

СИЛЬНІ СТОРОНИ (ПЕРЕВАГИ) СЛАБКІ СТОРОНИ (НЕДОЛІКИ) 

Наявність територіального центру 

соціального обслуговування населення 

(надання соціальних послуг); 

Відсутність соціального паспорта 

громади 

Співпраця з українським фондом 

соціальних ініціатив 

соціальна ізольованість молодих 

людей, що перебувають у важкій життєвій 

ситуації, відсутність можливостей для 

повноцінної соціалізації та залучення до 

трудової діяльності 

ШАНСИ (МОЖЛИВОСТІ) ЗАГРОЗИ (ТРУДНОЩІ) 

створення умов для забезпечення 

підтримки найуразливіших верств 

низький рівень соціальної активності: 

недостатнє залучення молоді до суспільно-



населення, удосконалення системи 

надання соціальних послуг, підвищення їх 

ефективності, посилення адресності 

політичної та соціально-економічної 

діяльності 

розширення переліку соціальних 

послуг, що надаються територіальним 

центром соціального обслуговування 

населення (надання соціальних послуг) 

недостатній рівень соціальної допомоги у 

зв’язку з новими соціальними викликами 

та відповідно додатковими категоріями 

отримувачів соціальних послуг 

координація дій щодо соціального 

партнерства, яка спрямована на 

поліпшення становища соціально-

вразливих груп населення 

низький рівень патріотизму, 

духовності та моралі, знижений інтерес 

молоді до літератури, мистецтва, 

культурної спадщини 

покращення становища інвалідів, 

ветеранів війни, громадян похилого 

віку, підвищення їх соціальної 

захищеності та надання додаткових 

соціальних гарантій за кошти бюджету 

громади 

 

сприяння інтеграції осіб з 

обмеженими можливостями у суспільство, 

посилення адресності надання соціальної 

допомоги для тих категорій населення, які 

потребують першочергової підтримки 

пенсіонерів, інвалідів дитинства, праці та 

війни, сімей із дітьми, впровадження 

заходів із соціальної та професійної 

адаптації учасників антитерористичної 

операції 

 

 

Taблиця 3. SWOT-аналіз для просторово-екологічної сфери  

СИЛЬНІ СТОРОНИ (ПЕРЕВАГИ) СЛАБКІ СТОРОНИ (НЕДОЛІКИ) 

1. Наявність природних ресурсів (ліси, 

озера), гарних краєвидів, історичних та 

культурних пам'яток, які можуть бути базою 

для розвитку туризму 

1. Катастрофічний стан доріг, що 

ускладнює комунікацію між центром 

громади та деякими селами. Дороги, які 

ведуть до туристично привабливих 

об’єктів,  поганої якості 

2. Наявність об’єктів історичного та 

патріотичного туризму  

2. Нерозвинена готельна мережа, 

відсутність кемпінгів 

3. Відсутність забруднюючих підприємств 3. Пасивність населення у питаннях 

поводження із твердими побутовими 

відходами 

4. Розбудована та функціонуюча система 

водопостачання 

4. Зношеність водопровідних мереж  

 5. Відсутність системи збору твердих 

побутових відходів у частині населених 

пунктів громади  

 6.Відсутність містобудівної 

документації (генеральних планів) у 

населених пунктах громади 

ШАНСИ (МОЖЛИВОСТІ) ЗАГРОЗИ (ТРУДНОЩІ) 

1. Розвиток екологічного велотуризму 1. Бідність населення 

2. Ремонт водопровідних мереж за кошти 2. Повільне відновлення доріг   



державного та місцевого бюджетів 

3. Розширення мережі збору твердих 

побутових відходів частині населених 

пунктів, які ще не охоплені послугою 

3. Стихійні сміттєзвалища 

 

Taблиця 4. SWOT-аналіз для адміністративної сфери 

СИЛЬНІ СТОРОНИ (ПЕРЕВАГИ) СЛАБКІ СТОРОНИ (НЕДОЛІКИ) 

1. Досвід у пошуку та залученні зовнішніх 

джерел фінансування 

1. Відсутність статуту громади, який би 

ясно визначив компетенції окремих 

інституцій, котрі здійснюють управління 

в громаді, і взаємовідносини між ними 

2. Активний і злагоджений колектив апарату 

управління громади із сильним відчуттям 

команди  

2. Підприємства, які здійснюють 

господарську діяльність в межах 

громади, не зареєстровані на її території 

(не платять податки у міський бюджет) 

3. Вдала міжнародна співпраця з двома 

органами місцевого самоврядування Польщі 

3. Відсутність бюджетних коштів на 

проведення найбільш термінових 

ремонтних робіт місцевої 

інфраструктури доріг  

ШАНСИ (МОЖЛИВОСТІ) ЗАГРОЗИ (ТРУДНОЩІ) 

1. Можливість збільшення власних доходів 

громади 

1. Недостатність фінансових ресурсів 

для забезпечення послуг охорони 

здоров’я, культури, соціального захисту 

(державні субвенції не покривають 

потреби повністю) 

 2. Політична та економічна 

нестабільність у державі  

 
Taблиця 5. SWOT-аналіз для суспільної сфери (cуспільство, людський капітал)  

СИЛЬНІ СТОРОНИ (ПЕРЕВАГИ) СЛАБКІ СТОРОНИ (НЕДОЛІКИ) 

1. Наявність рекреаційного закладу для 

дітей на території громади (село Чорний 

Ліс) 

1. Слабко розвинені громадські організації, 

які активізуються, якщо є доступ до певних 

коштів чи грантів 

2. Готовність мешканців до роботи задля 

суспільного блага (особливо, якщо це 

стосується їхніх дітей) 

2. Від’ємний демографічний приріст, 

від’ємне сальдо міграції 

3. Успішні  спортивні  команди 3. Обмежені можливості проведення 

вільного часу – особливо для дорослих 

(відсутність пропозиції) та спілкування 

4. Розвинена мережа закладів освіти, 

охорони здоров’я, культури 

 

5. Нявність закладу профтехосвіти, які 

готують фахівців, затребуваних на ринку 

праці 

 

ШАНСИ (МОЖЛИВОСТІ) ЗАГРОЗИ (ТРУДНОЩІ) 

2. Розвиток громадського сектору  1. Переконання молоді, що найкраще 

рішення – це виїзд з громади 

3. Проведення перекваліфікації кадрів у 

різних сферах  

2. Відтік кваліфікованих кадрів 



4. Розвиток  фестивального руху 3. Відсутність підтримки з боку 

центральних органів влади місцевих 

ініціатив  
 

 

На даний час існує три можливі сценарії розвитку громади:  

1) реалістичний – громада розвиватиметься в запланованих рамках, за умови стабільності 

зовнішніх факторів;  

2) оптимістичний – громада розвиватиметься в прискорених темпах, за умови реалізації всіх 

заходів в рамках реформи децентралізації влади та політичної стабільності;  

3) песимістичний – значне зниження темпів розвитку громади, з огляду на загострення 

економічної та політичної нестабільності в країні.  

Для економічного та соціального зростання Збаразької громади необхідно покласти всі 

зусилля на ефективне використання сильних сторін громади – розвиток сільського господарства, 

туристичної галузі і т.д. та зменшення впливу слабких сторін – ремонт доріг, створення 

сприятливого інвестиційного клімату, підвищення рівня свідомості населення.  

Можливості та загрози відносяться до зовнішніх чинників, вплив на які на 

мікроекономічному рівні є майже неможливим. Проте, ці чинники мають значний вплив на 

розвиток громади, тому важливо вчасно відслідковувати їх зміни та вносити необхідні 

коригування в Програму розвитку громади для мінімізації їх наслідків. 

 

3. Мета, цілі і завдання Програми соціально-економічного розвитку Збаразької  громади 
Мета Програми соціально-економічного розвитку полягає у вирішенні спільних проблем 

мешканців усіх селищ та сіл, які увійшли до складу громади та реалізації спільних завдань щодо 

економічного зростання, підвищення конкурентоспроможності, інвестиційної привабливості, 

якості життя у громаді через ефективне використання ресурсів та реалізацію спільних інтересів 

влади, громади та бізнесу. Програма спрямовано на місцевий економічний розвиток як процес 

стратегічного партнерства влади, громади та бізнесу Збаразької міської ради. Програма розвитку  

Збаразької міської ради ставить перед громадою мету перетворити територію громади для 

комфортного проживання населення, де будуть створені рівні умови для всебічного та 

гармонійного розвитку людини, громаду з наданням якісних адміністративних послуг. Саме 

людина стає центром та пріоритетом економічного розвитку громади на тривалу перспективу. 

Головні завдання Програми розвитку Збаразької міської ради: – аналіз теперішнього стану; – 

виявлення головних проблем та стратегічних цілей розвитку; –визначення першочергових цілей 

розвитку; – визначення першочергових цілей та завдань щодо їх досягнення; – обґрунтування 

шляхів досягнення Програми.  

У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни та доповнення будуть 

затверджуватися сесією міської ради за поданням голови або відповідних постійних 

депутатських комісії.  

Для досягнення мети Програми було визначено стратегічні, операційні цілі, а також 

завдання, необхідні для досягнення соціально-економічного розвитку громади.



Перелік стратегічних та операційних цілей та завдань територіальної громади: 

 

Суспільна сфера  

Таблиця. Цілі та завдання суспільної сфери 

 

Суспільна сфера 

Стратегічна ціль: 1. Висока якість надання суспільних послуг, зростання мобільності та соціальної активності  

Операційні цілі  Проекти/ завдання 

1.1. Розвиток освіти для всіх 

вікових та професійних груп  

1.1.1. Оптимізація шкільної мережі, що відповідає демографічній ситуації 

1.1.2.Створення на території громади умов для навчання та виховання дітей з особливими потребами 

1.1.3. Модернізація  навчального обладнання шкіл та дитячих садочків Збаразької громади 

1.1.4. Проведення реконструкції та капітального ремонту освітніх закладів громади 

1.1.5. Придбання для перевезення дітей «Шкільного автобусу» 

1.1.6. Розвиток громадських організацій, які діють у сфері освіти, навчання, підвищення кваліфікації та 

перекваліфікації і соціальної активізації 

1.1.7. Забезпечення якісного доступу до мережі Інтернет для закладів освіти (в.т.ч. Wi-Fi) 

 

1.2.  Створення умов для 

оздоровлення населення, 

1.2.1. Провести аналіз стану та матеріально-технічної бази закладів первинної медичної допомоги 

1.2.2. Придбання медичного обладнання для закладів первинної медичної допомоги 

1.2.3. Розробити та впроваджувати програму популяризації здорового способу життя серед мешканців 

громади, зокрема дітей та молоді 

1.2.4. Розвивати матеріально-технічну базу Збаразької ДЮСШ 

1.2.5. Здійснювати заходи з організації дозвілля для осіб старшого віку 

1.2.6. Розвивати різноманітні види спорту задля здорового способу життя 

1.3.  Підвищення рівня безпеки 

на території громади  

1.3.1. Розробка i впровадження  програми цивільного захисту на території громади 

1.3.2  Забезпечення резерву паливо-мастильних матеріалів (ПММ) для роботи з ліквідації надзвичайних 

ситуацій 

1.3.3.  Виконання робіт з мінімізації можливості виникнення пожеж, зокрема на сміттєзвалищі та 

попередження негативного впливу пожеж навколишнього природного середовища та стан здоров’я 



Суспільна сфера 

Стратегічна ціль: 1. Висока якість надання суспільних послуг, зростання мобільності та соціальної активності  

Операційні цілі  Проекти/ завдання 

населення 

1.4. Забезпечення культурних 

потреб населення 

1.4.1. Капітальні та поточні ремонти закладів культури Збаразької громади 

1.4.2.  Збереження, розвиток і промоція художньої самодіяльної творчості 

1.4.3    Проведення культурно-мистецьких заходів у населених пунктах Збаразької громади 

1.4.4. Оптимізація мережі культурно-освітніх закладів та осучаснення існуючих. Інформаційне 

забезпечення закладів шляхом доступності до інтернет-послуг 

1.4.5   Підтримка талановитої молоді, ініціатив громадських організацій 

 

 

 
Таблиця. Цілі та завдання економічної сфери 

Eкономічна сфера 

Стратегічна ціль: 2. Розвиток малого і середнього бізнесу 

Операційні цілі  Проекти/ завдання 

2.1. Сприяння розвитку 

пріоритетних галузей 

економіки та розвиток 

нових сфер підприємництва 

2.1.1. Створення сільськогосподарських кооперативів з виробництва і переробки молока на території 

Збаразької громади 

2.1.2. Сприяння формуванню на території громади кластеру виробництва екологічно чистої продукції 

2.1.3. Створення бази інвестиційних пропозицій, земельних ділянок, будівель для потенційних інвесторів 

2.1.4. Проведення кампанії, спрямованої на заохочення підприємницької діяльності серед жінок та молоді 

2.1.5. Підтримка діючих сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та фермерських господарств 

2.1.6.  Підтримка якісного розвитку мережі підприємств торгівлі і сфери побуту в населених пунктах 

громади, приведення до вимог сучасності території торгівельних об’єктів, розширення видів послуг, що 

надаються суб’єктами господарювання, підвищення рівня освіти, кваліфікації працівників сфери послуг 

2.2. Покращення бізнес-

середовища на території 

2.2.1. Проведення аналізу стану бізнес-інфраструктури Збаразької громади 

2.2.2. Створення фонду мікрокредитування для підтримки проектних ідей розвитку бізнесу 

2.2.3. Надання підтримки приватним підприємцям шляхом промоції їх продукції  



Eкономічна сфера 

Стратегічна ціль: 2. Розвиток малого і середнього бізнесу 

Операційні цілі  Проекти/ завдання 

громади 2.2.4.Сприяння активному розвитку підприємництва, забезпечення стабільних належних умов для його 

функціонування, удосконалення регуляторних процесів, зняття штучних бар’єрів для відкриття 

підприємницької діяльності та виходу на ринок нових її суб’єктів 

2.2.5.  Поглиблення ефективної комунікації між органами влади, об’єднаннями підприємців та громадою 

спрямованої на створення сприятливого бізнес-клімату 

2.2.6 Виготовлення містобудівної документації (генеральних планів) у населених пунктах громади 

2.3 Інвестиційна діяльність 2.3.1 Формування сприятливого інвестиційного клімату та позитивного іміджу громади, його популяризації 

серед вітчизняних та іноземних інвесторів; 

2.2.2 Пошук інвесторів; 

2.2.4. Залучення додаткових фінансових ресурсів з різних джерел для реалізації проектів у виробничій та 

соціальних сферах; 

2.2.5. Стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових 

робочих місць; 

2.2.6. Забезпечення позитивного зовнішньоторговельного балансу громади; 

2.2.7. Збільшення інвестиційних надходжень в економіку, соціальну сферу громади та реалізація 

інвестиційних проектів, через залучення усіх можливих, в межах чинного законодавства, механізмів та 

інструментів сприяння процесу інвестування на засадах відкритості, прозорості; 

2.2.8. Підвищення самодостатності територіальної громади та якомога ефективніше використання наявних  

ресурсів; 

2.2.9.Створення сприятливого інвестиційного середовища: пільгове оподаткування, погашення кредитної 

ставки та інші види інвестиційних заохочень. 

2.4. Розробка нових 

туристичних продуктів на 

території громади 

2.4.1. Розробка нових туристичних маршрутів, привабливих для туристів 

2.4.2. Проведення форумів, ярмарок, виставок, фестивалів 

2.4.3. Створення інформаційно-рекламного буклету 

2.4.4. Розробка розділу «Туризм» на офіційному сайті Збаразької громади 

2.4.5. Проведення інвентаризації історичних та культурних об’єктів, які розташовані на території громади 

2.4.6. Створення туристично-інформаційного центру Збаразької громади 



Eкономічна сфера 

Стратегічна ціль: 2. Розвиток малого і середнього бізнесу 

Операційні цілі  Проекти/ завдання 

2.5.Бюджетно-фінансова 

сфера 

2.5.1.Проведення роботи з підготовки вільних від забудови земельних ділянок не сільськогосподарського 

призначення для продажу та продажу права оренди земельних ділянок через земельні торги; 

2.5.2. Активізувати роботу зі збільшення надходжень плати за землю та орендної плати фізичними та 

юридичними особами за земельні ділянки; 

2.5.3.Забезпечення ефективного використання земельних ресурсів, комунального майна; 

2.5.4. Проведення  роботи з детінізації трудових відносин, легалізації заробітної плати; 

2.5.5. Не допущення при укладенні договорів встановлення ставок орендної плати нижче законодавчо 

визначеного рівня; 

2.5.6. Проведення роботи з детінізації акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної 

торгівлі підакцизних товарів. 

 

Таблиця 6. Цілі та завдання просторово-функціональної сфери та сфери навколишнього середовища  

Просторово-функціональна сфера i сфера навколишнього середовища  

Стратегічна ціль: 3. Просторове планування, справні комунальні послуги і чисте навколишнє середовище 

Операційні цілі  Проекти/ завдання 

3.1. Будівництво, ремонт та 

утримання доріг 

 

3.1.1 Сприяння своєчасної та безперебійної роботи автоперевізників; 

3.1.2 Покращення дорожньої інфраструктури вздовж автомобільних доріг загального користування та 

комунальної власності; 

3.1.3 Сприяння в проведенні робіт з будівництва, реконструкції, капітального, поточного ремонтів, 

утримання доріг загального користування місцевого значення; 

3.1.4 Забезпечити проведення робіт з будівництва, реконструкції, капітального, поточного ремонтів, 

утримання доріг комунальної власності; 

3.1.5. Підтримання в належному стані доріг для забезпечення доступу населення до 

сільськогосподарських угідь (польові дороги); 



Просторово-функціональна сфера i сфера навколишнього середовища  

Стратегічна ціль: 3. Просторове планування, справні комунальні послуги і чисте навколишнє середовище 

Операційні цілі  Проекти/ завдання 

3.1.6.Провести вдосконалення схем організації дорожнього руху в населених пунктах міської 

територіальної громади. 

3.1.7. Ремонт існуючих та встановлення нових дорожніх знаків згідно правил дорожнього руху 

3.2.Водопостачання та 

водовідведення 

3.2.1. Впровадження системи моніторингу за станом систем водопостачання та водовідведення 

3.2.2. Почергове здійснення заходів з заміни водопровідної мережі 

3.2.3. Проведення очистки водонапірних веж 

3.2.4  Упорядкування зон санітарної охорони джерел питного водопостачання;  

3.2.5. Інвентаризація наявних каналізаційних очисних споруд, водопроводів та громадських колодязів;  

3.2.6. Розроблення схем оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та водовідведення. 

3.3. Запровадження ефективної 

системи поводження з 

побутовими відходами 

3.3.1. Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ 

3.3.2. Організація надання послуг зі збору, вивезення та утилізації побутових відходів на території 

громади 

3.3.3. Проведення роз’яснювальної роботи про необхідність укладення договорів на вивезення ТПВ 

3.3.4. Проведення тематичних свят, які заохочують до чистоти і впровадження занять і шкільних та 

позашкільних конкурсів, присвячених екології 

3.3.5 Розроблення схем санітарної очистки населених пунктів громади; 

3.3.6 Впорядкуванні звалищ твердих побутових відходів в населених пунктах територіальної громади 

3.4. Організація зелених зон та 

зон відпочинку 

3.4.1. Визначення на території громади переліку об’єктів, придатних для організації сімейного 

відпочинку та проведення розважальних заходів з активною участю мешканців  

3.4.2. Здійснення реконструкції існуючих та влаштування нових відпочинкових зон в населених пунктах 

громади. 

3.4.3. Відновлення ставків, розташованих на території громади 

3.4.4. Проведення роз’яснювальної роботи серед населення щодо необхідності дотримання правил 

благоустрою та відповідальність за їх порушення 

3.4.5. Будівництво спортивних майданчиків із встановленням вуличних тренажерів у населених пунктах 

громади для різних вікових груп 

3.4.6. Облаштування ігрових комплексів для дітей різних вікових груп та рухливості 



Просторово-функціональна сфера i сфера навколишнього середовища  

Стратегічна ціль: 3. Просторове планування, справні комунальні послуги і чисте навколишнє середовище 

Операційні цілі  Проекти/ завдання 

3.5. Розвиток мережі 

вуличного освітлення в 

населених пунктах громади 

3.5.1. Проведення аналізу стану освітлення вулиць в населених пунктах громади 

3.5.2. Відбір новітніх технологій, які можуть використовуватися для впровадження системи освітлення 

вулиць населених пунктів громади 

3.5.3. Розробка проектно-кошторисної документації для будівництва системи освітлення населених 

пунктів 

3.5.4. Відбір на конкурсній основі надавача послуг з будівництва системи освітлення населених пунктів 

громади 

3.5.5. Освітлення вулиць та інших громадських місць (скверів, парків, ігрових майданчиків)  населених 

пунктів Збаразької громади 

3.5.6.Реконструкція електромереж зовнішнього освітлення з провадженням світильників із 

енергозберігаючими джерелами світла; 

3.5.7. Розвиток локальних електромереж із застосуванням самонесущого ізольованого дроту; 

3.5.8. Впровадження елементів декоративного освітлення; 

3.5.9. Заміна ламп вуличного освітлення на енергоощадні. 

3.6. Благоустрій кладовищ на 

території громади 

3.6.1. Проведення аналізу сучасного стану кладовищ 

3.6.2. Розробка правил функціонування  та утримання кладовищ 

3.7 Енергоефективність та 

енергозбереження 

3.7.1. Утеплення будівель комунальної власності 

3.7.2. Підготовка Плану Сталого Енергетичного Розвитку в рамках Угоди Мерів 

3.7.3. Проведення енергоефективних заходів в бюджетних закладах 

3.7.4. Залучення фахівців щодо проведення навчань з енергоефективності представників громади та 

зацікавлених осіб; 

3.7.5. Проведення у закладах комунальної власності громади енергоаудиту; 
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Таблиця. Цілі та завдання адміністративної сфери 

Сфера адміністрації та управління 

Стратегічна ціль: 4. Зміцнення і розвиток функціонального та адміністраційного потенціалу громади 

Операційні цілі  Проекти/ завдання 

4.1. Впровадження ефективної 

системи комунікацій влади з 

мешканцями громади і 

підвищення суспільної 

активності 

4.1.1. Встановлення рекламних конструкцій, інформаційних стендів в населених пунктах громади 

4.1.2. Виготовлення друкованого інформаційного бюлетеня 

4.1.3. Створення при міській раді громадського дорадчого органу з числа мешканців громади, 

представників громадських організацій, підприємців 

4.1.5. Проведення консультацій, опитування, громадських слухань для врахування думки мешканців 

при прийнятті важливих рішень 

4.1.6. Запровадження планування та бюджетування із застосуванням програмно-цільового методу  

бюджетування 

4.2. Розвиток сфери зв’язку та 

комунікації 

4.2.1. Сприяти у встановленні на території громади веж мобільного зв’язку та високошвидкісного 

інтернету. 

4.2.2. Розробити схему встановлення системи вільного доступу користувачів до мережі Інтернет 

(облаштування точок доступу Wi-Fi в школах, зонах відпочинку) 

4.3. Розробка програми промоції 

громади 

4.3.1. Виготовлення промоційних матеріалів та їх розміщення на відповідних веб-сайтах, забезпечення 

оновлення цієї інформації 

4.3.2. Маркетинг та брендинг громади 

4.4. Створення системи надання 

якісних транспортних послуг 

4.4.1. Проведення аналізу потреб мешканців стосовно транспортного сполучення в межах громади 

4.4.2. Розробка схеми маршрутної мережі громади 

4.4.3. Розробка правил перевезень та умов конкурсу на право здійснення перевезень пасажирів в межах 

громади 

4.4.4. Оголошення та проведення конкурсу з відбору перевізників 

4.5. Ефективна система надання 

адміністративних послуг 

4.5.1. Забезпечення функціонування центру надання адміністративних послуг 

4.5.2. Закупівля обладнання для Збаразького ЦНАП з метою розширення та покращення надання 

адміністративних послуг 



4. Основні проблеми та пріоритетні напрями  

соціально-економічного розвитку 
 

Основними проблемами соціально-економічного розвитку Збаразької громади є: 

 нераціональне використання земельних ресурсів сільськогосподарського призначення; 

 дефіцит фінансових ресурсів, що не дозволяє розпочинати реалізацію значних інвестиційних проектів; 

 зношеність основних фондів підприємств; 

 безробіття та наявність тіньової зайнятості населення; 

 зниження купівельної спроможності населення через низькі реальні доходи; 

 погіршення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг, мостів та дорожньої інфраструктури; 

 зношеність об’єктів систем водопостачання та водовідведення; 

 низький рівень  освітлення сіл , водозабезпечення; 

 незадовільна пасажирських перевезеннях, висока зношеність транспортних засобів для перевезення пасажирів та відсутність 

достатньої кількості перевізників, що надають послуги в цій сфері; 

 недостатнє матеріально-технічне забезпечення закладів охорони здоров’я, освіти, культури у сільській місцевості; 

 забрудненість берегів рік, ставів побутовими відходами та неочищеними стічними водами, незадовільний стан збереження та 

переробки відходів. 

            -    відсутність містобудівної документації (генеральних планів) у населених пунктах громади 

Вирішення цих проблем планується шляхом реалізації основних пріоритетних напрямів, завдань та заходів, які передбачені 

Програмою соціально-економічного розвитку Збаразької міської ради на 2021 рік. 

Основною метою соціально-економічного розвитку громади є створення умов для подальшого економічного зростання, наповнення 

місцевого бюджету коштами, покращення на цій основі бюджетного фінансування установ освіти, культури, охорони здоров’я та 

поліпшення життя населення. 

Основними пріоритетними напрямами соціально-економічного розвитку Збаразької громади у 2021 році є: 

 досягнення економічної стабільності, створення сприятливих умов для розвитку підприємництва; 

 ефективне використання на території громади виробничих територій, приміщень, земельних ділянок з метою розвитку малого та 

середнього бізнесу; 

 реалізація внутрішніх реформ, визначених курсом держави; 

 залучення міжнародної технічної допомоги та ресурсів міжнародних фінансових організацій для реалізації проектів соціально-

економічного розвитку; 

 проведення оптимізації та удосконалення мережі освітніх закладів та закладів культури; 

 покращення інфраструктури медичних закладів та поліпшення надання медичних послуг населенню; 

 покращення інфраструктури систем водозабезпечення та водовідведення, благоустрою. 



5. Створення умов для стабільного 

 соціально-економічного розвитку громади 

 

5.1. Розвиток економічного потенціалу громади 

Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері економічного розвитку на 2021 рік є: 

 сприяння налагодженню стабільної роботи діючих підприємств; 

 забезпечення режиму максимального сприяння діяльності малого та середнього бізнесу, підвищення його ролі у соціально-

економічному житті громади; 

 недопущення обмежень на шляху розвитку підприємництва; 

 зниження адміністративного тиску на малий та середній бізнес; 

 поліпшення діючої дозвільної системи для суб’єктів підприємницької діяльності; 

 наповнення споживчого ринку якісними та доступними за ціновими пропозиціями товарами. 

Основні заходи, що плануються для їх виконання: 

 розвиток харчової та переробної промисловості; 

 надання підприємствам допомоги у пошуку джерел фінансування інноваційної діяльності та просуванні інноваційної продукції на 

ринки; 

 розробити проект щодо створення сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу з збору та первинної переробки молока з 

залученням для його реалізації коштів міжнародної технічної допомоги, державних програм ; 

 активне просування продукції місцевих товаровиробників на традиційні міжнародні ринки, розширення зовнішніх ринків збуту 

промислової та сільськогосподарської продукції; 

 сприяння участі товаровиробників у виставково-ярмарковій діяльності з метою підвищення конкурентоспроможності продукції, 

встановлення корисних ділових контактів; 

 забезпечення дотримання вимог законодавства щодо публічності та прозорості діяльності під час підготовки, прийняття, 

відстеження результативності і перегляду регуляторних актів;  

 недопущення встановлення обмежень щодо кількості суб’єктів господарювання, які можуть здійснювати певні види господарської 

діяльності; 

 забезпечити підтримку розвитку молодіжного підприємництва, в тому числі шляхом надання фінансової допомоги для зайняття 

підприємницькою діяльністю;  

 удосконалювати співпрацю із соціальними партнерами щодо забезпечення організації роботи по наданню консультацій особам з 

питань організації та провадження підприємницької діяльності; 

 здійснити перегляд політики щодо стягнення місцевих податків і зборів у межах компетенції з метою досягнення балансу 

інтересів суб’єктів господарювання та влади; 



 забезпечити максимально високий рівень участі представників бізнесу в процедурах прийняття регуляторних актів щодо 

встановлення оптимального розміру місцевих податків і зборів, орендної плати за використання приміщень і обладнання шляхом 

обговорення проектів таких актів на відкритих засіданнях виконкому, вироблення механізму реального партнерства між органом місцевого 

самоврядування та бізнесом; 

 проводити консультативні зустрічі з суб’єктами малого підприємництва з питань захисту прав споживачів, державної політики 

ціноутворення; 

 удосконалення дозвільної системи, забезпечення видачі документів дозвільного характеру виключно через Центр надання 

адміністративних послуг; 

 максимально скоротити термін отримання документів дозвільного характеру; 

 забезпечення діяльності установ торгівлі в усіх населених пунктах громади, в тому числі виїзної, максимальне забезпечення 

населення товарами першої необхідності. 

       

 

5.2. Залучення інвестицій для розвитку Збаразької громади 

Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері залучення інвестицій для розвитку громади на 2021 рік є: 

 забезпечити створення сприятливого інвестиційного клімату для залучення в економіку  інвестиційних ресурсів; 

 широке залучення інвестиційного потенціалу вітчизняних та зарубіжних інвесторів, донорських організацій, коштів держави та 

досягнення за рахунок цього модернізації виробництва, розширення випуску конкурентоспроможної продукції, створення нових робочих 

місць, розвитку та поліпшення сфери послуг, покращення інфраструктури соціальної сфери; 

 стратегічне планування розвитку громади. 

Основні заходи, що плануються для їх виконання: 
-    розробити та затвердити Стратегію розвитку Збаразької міської ради до 2027 року, 

 виготовити технічну документацію (державні акти на землю, технічні паспорти) на приміщення комунальної  власності; 

 провести інвентаризацію промислових майданчиків, вільних приміщень, земельних ділянок на території громади; 

 забезпечити відкритість для бізнесу інформації про вільні земельні ділянки та приміщення на території громади  для  сприяння 

започаткування нової підприємницької справи; 

 проводити системну роботу щодо розроблення інвестиційних проектів та пропозицій з метою використання незадіяних у 

виробництві промислових майданчиків;  

 визначити пріоритетні об’єкти соціальної інфраструктури та виготовити проектно-кошторисну документацію для залучення 

інвестиційних коштів на реалізацію проектів з їх реконструкції, поточного та капітального ремонту; 

 проводити системну організаційну роботу по залученню інвестиційних коштів за рахунок міжнародної матеріально-технічної 

допомоги, залученню інвесторів до розвитку інженерно-транспортної, соціальної інфраструктури населених пунктів; 

 сприяння залученню інвестицій для розробки родовищ корисних копалин; 



 сприяння залученню інвесторів, спроможних забезпечити високоефективне використання сільськогосподарських угідь та 

розвиток галузі тваринництва; 

 забезпечити виготовлення схеми планування території громади, розробку містобудівної документації населених пунктів громади; 

 покращення інвестиційного іміджу шляхом розробки та періодичного оновлення рекламно-іміджевої продукції та інформаційно-

презентаційних матеріалів про громаду, висвітлення успішних практик інвестування у засобах масової інформації, участь та представлення 

інвестиційного потенціалу на інвестиційних форумах. 

 

5.3. Підвищення фінансової незалежності місцевого бюджету  

та ефективності використання бюджетних коштів 

Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері наповнення та виконання місцевого бюджету на 2021 рік є: 

 забезпечення наповнюваності доходної частини бюджету громади; 

 забезпечення фінансової самодостатності території громади; 

 проведення раціональної та ефективної податково-бюджетної політики; 

 зміцнення бюджетної та фінансової дисципліни; 

 підвищення результативності бюджетних видатків; 

 підвищення якості послуг, які надаються за рахунок місцевого бюджету. 

Основні заходи, що плануються для їх виконання: 

 забезпечення повної сплати нарахованих податків і платежів до бюджету, своєчасної та повної сплати платежів за користування 

майном в оренді; 

 налагодження партнерських відносин із платниками податків та подальше підвищення рівня добровільної сплати платежів; 

 забезпечення оптимізації витрат розпорядників коштів шляхом виключення неефективних та непріоритетних витрат, 

вдосконалення бюджетної мережі; 

 визначення пріоритетності щодо фінансування розроблених галузевих програм; 

 недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості у бюджетній сфері;  

 забезпечення дотримання законодавства при здійсненні державних закупівель товарів та послуг, раціонального використання 

державних коштів; 

 забезпечення економного та ефективного використання енергоносіїв, скорочення видатків, передбачених на транспортні послуги, 

зв’язок, представницькі витрати, відрядження тощо. 

 

5.4. Реалізація політики у галузі будівництва, архітектури  

та земельних відносин 

Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері будівництва, архітектури та земельних відносин на 2021 рік є: 

 забезпечення додержання законодавства у сфері архітектури, містобудування та державних стандартів, норм і правил при реалізації 



затвердженої містобудівної документації; 

 створення умов для залучення інвестиційного капіталу в розбудову населених пунктів громади; 

 ефективне розпорядження землями громади; 

 приватизація земельних ділянок; 

 продаж, оренда, суборенда земельних ділянок; 

 ведення земельно-облікової документації, обліку землекористувачів та землевласників на території міської ради; 

 реєстрація прав на земельні ділянки; 

 контроль за земельними ділянками, які використовуються без правовстановлюючих документів; 

 організація ефективного використання земель; 

 охорона та контроль за дотриманням земельного законодавства. 

Основні заходи, що плануються для їх виконання: 

 здійснення моніторингу введених в експлуатацію соціальнозначущих об’єктів та об’єктів незавершеного будівництва; 

 забезпечення виконання планів із будівництва та добудови соціально важливих об’єктів; 

 будівництво нових та реконструкція існуючих потужностей підприємств різних галузей економіки шляхом забезпечення органами 

виконавчої влади та місцевого самоврядування впорядкування та спрощення дозвільних процедур у сфері будівництва відповідно до вимог 

чинного законодавства; 

 добудова об’єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення з високим ступенем будівельної готовності шляхом 

спрямування коштів місцевого бюджету та інших залучених коштів на завершення будівництва об’єктів соціально-культурного та житлово-

комунального призначення, що мають важливе соціальне значення; 

 забезпечення участі у встановленні та погодженні меж земельних ділянок в натурі при оформленні документів, що посвідчують право 

власності або користування ними; 

 ведення земельно-кадастрової документації в розрізі землекористувачів та власників земельних ділянок на території громади, 

здійснення обліку кількості та якості земель; 

 встановлення ставок орендної плати; 

 передача земельних ділянок комунальної форми власності у власність громадян та юридичних осіб; 

 надання та вилучення земельних ділянок у користування із земель комунальної форми власності відповідно до Земельного кодексу 

України, участь у підготовці матеріалів для оформлення договорів оренди та здійснення їх реєстрації; 

 постійна робота з фізичними та юридичними особами, які використовують земельні ділянки без правовстановлюючих документів; 

 контроль за використанням та охороною земель комунальної форми власності, додержання землевласниками та землекористувачами 

земельного та екологічного законодавства, встановленого режиму використання земельних ділянок відповідно до їх цільового призначення 

та умов надання; 

 вживання заходів щодо усунення порушень норм чинного земельного законодавства України на території громади, оперативне 

інформування про будь-які випадки порушення земельного законодавства на території ради виконавчий комітет, голову ради. 



 виготовлення містобудівної документації в населених пунктах громади. 

 

5.5. Розвиток житлово-комунального господарства та інфраструктури 

Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері житлово-комунального господарства та інфраструктури на 2021 рік є: 

 поліпшення якості та розширення переліку житлово-комунальних послуг для населення громади; 

 недопущення збитковості житлово-комунальної діяльності; 

 поліпшення благоустрою території громади; 

 поліпшення стану забезпечення населення якісною питною водою; 

 розширення мережі зовнішнього освітлення на території громади; 

 поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг і мостів; 

 задоволення потреб населення автотранспортом загального користування та забезпечення населених пунктів громади регулярним 

автобусним сполученням. 

Основні заходи, що плануються для їх виконання: 

 залучення інвестицій для реалізації інвестиційних проектів у сфері житлово-комунального господарства з залученням коштів з різних 

джерел; 

 перевірка здійснення господарської діяльності МКП «ЗБараж» міської ради, формування ефективної тарифної політики 

підприємством житлово-комунального господарства та забезпечення беззбиткової діяльності; 

 поліпшення матеріально-технічного забезпечення КП «Добробут», зокрема придбання техніки для ефективного функціонування;  

 недопущення виникнення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг; 

 вирішення проблемних питань збору та утилізації сміття, твердих побутових відходів, прибирання стихійних звалищ; 

 проведення робіт з вирубки чагарників та спилювання дерев, що знаходяться в аварійному стані чи загрожують електромережам; 

 здійснення благоустрою кладовищ; 

 зменшення втрат води при транспортуванні трубопроводами, очистка криниць громадського користування; 

 розробка проекту з забезпечення зовнішнім освітленням населених пунктів громади для залучення коштів міжнародних фондів 

підтримки розвитку громад; 

 забезпечення ефективного використання коштів, передбачених для належного утримання автомобільних доріг комунального 

значення; 

 співпраця з Службою автомобільних доріг та управлінням регіонального розвитку, інфраструктури та дорожнього господарства 

облдержадміністрації щодо поліпшення стану автомобільних доріг обласного значення на території громади: 

 оптимальне забезпечення пасажирськими перевезеннями потреб населення громади на приміських маршрутах; 

 придбання транспортних засобів спеціального призначення для комунального підприємства для забезпечення потреб громади в 

поліпшенні інфраструктури; 
 здійснення поточного ремонту доріг в населених пунктах на території Шумської громади згідно з додатком 2 до Програми; 



 проведення та поточний ремонт вуличного освітлення в населених пунктах громади; 
5.6. Підвищення тривалості життя та доступу до належного  

медичного обслуговування 

Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері медичного обслуговування на 2021 рік є: 

 підвищення якості та доступності надання медичної допомоги населенню  громади, шляхом продовження реформування галузі 

охорони здоров’я та оптимізації мережі, відповідно до потреб населення регіону шляхом реорганізації фельдшерсько-акушерських пунктів, 

що обслуговують 1000 і більше жителів в амбулаторії загальної практики/сімейної медицини; 

 запровадження медичних стандартів (уніфікованих клінічних протоколів) надання медичної допомоги; 

 оновлення та покращення матеріально-технічної бази АЗПСМ, ФАП,ФП згідно табеля оснащення медичним обладнанням, 

інвентарем, виробами медичного призначення та іншими матеріальними засобами; 

 здійснення енергозберігаючих заходів в закладах охорони здоров’я. 

Основні заходи, що плануються для їх виконання: 

 збереження тривалості життя населення не менше 75 років; 

 недопущення смертності немовлят  у віці до 1 року життя; 

 недопущення материнської смертності;  

 охоплення диспансерним наглядом дітей до 100%; 

 покращення матеріально-технічної бази АЗПСМ, ФАП, ФП згідно табеля оснащення; 

 проведення робіт з реконструкції та поточних ремонтів АЗПСМ, ФАП, ФП на території громади; 

 забезпечення виїздів медичних бригад в амбулаторії загальної практики сімейної медицини та фельдшерські пункти громади з метою 

обслуговування сільського населення (щомісячно); 

 проведення інформаційної та роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя. 

 організація проведення вакцинації населення громади від COVID-19 

 

5.7. Розвиток освіти 

Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері освіти на 2021 рік є: 

 подальший структурний і якісний розвиток мережі навчальних  закладів усіх типів і форм власності з одночасним розвитком 

ресурсного забезпечення в них умов доступності здобуття якісної освіти, збагачення освітнього середовища; 

 забезпечення доступності та безперервності освіти;  

 забезпечення особистісного розвитку дитини згідно з її індивідуальними задатками, здібностями, потребами; 

 посилення кадрового потенціалу системи освіти; 

 впровадження інформаційних та комунікаційних технологій в освітніх закладах; 

 збереження здоров’я дітей (умови навчання, медичний огляд, оздоровлення); 

 здійснення енергозберігаючих заходів в закладах освіти; 



 продовження робіт по поліпшенню санітарно-гігієнічних та побутових умов безпечної життєдіяльності закладів освіти; 

 поновлення меблів у навчальних закладах, модернізація технологічного обладнання їдалень  навчальних закладів; 

 забезпечення регулярного підвезення учнів до місць навчання. 

Основні заходи, що плануються для їх виконання: 

 забезпечення подальшого розвитку мережі дошкільних навчальних закладів; 

 створення умов для особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних психічних 

та фізичних особливостей; 

 забезпечення державних гарантій на якісну освіту, соціальний захист та підтримку дітей, які потребують особливої уваги, корекції 

фізичного та (або) розумового розвитку; 

 здійснення ефективного психолого-медико-педагогічного супроводу дітей, які потребують особливої уваги, підтримки та корекції 

фізичного та (або) розумового розвитку, спрямованих на компенсацію втрачених функцій, формування психологічних новоутворень; 

 збільшення охоплення дітей науково-дослідною, експериментальною, науково-технічною та спортивно-технічною діяльністю; 

 підвищення активності та показників участі громади в обласних, Всеукраїнських та міжнародних масових заходах (конкурсах, 

змаганнях, олімпіадах, виставках, оглядах та ін.); 

 розробка цілісної системи виявлення та психолого-педагогічного супроводу обдарованої молоді, забезпечення умов для її розвитку, 

соціалізації та подальшого професійного зростання; 

 забезпечення кваліфікованими педагогічними кадрами дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів; 

 здійснення системних заходів з метою забезпечення дошкільних навчальних закладів комп’ютерною технікою, підключення їх до 

мережі Інтернет; 

 оснащення предметних кабінетів загальноосвітніх навчальних закладів мультимедійними засобами; 

 належне медичне обслуговування учасників навчально-виховного процесу, здійснення постійного контролю щодо належної 

організації гарячого харчування учнів; 

 проведення робіт з реконструкції та поточних ремонтів закладів освіти на території громади; 

 інвентаризація матеріально-товарних цінностей з метою вивчення потреби в оновленні меблів, узагальнення та аналіз інформації про 

стан забезпечення меблями навчальних закладів громади; 

 придбання меблів для загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних  навчальних закладів (шкільні парти, стільці, меблі для їдалень); 

 поетапне оновлення технологічного обладнання для харчоблоків загальноосвітніх та дошкільних навчальних  закладів  громади з 

врахуванням їх енергоефективності; 

 придбання шкільного автобуса на умовах співфінансування; 
 виготовлення проектно-кошторисних документацій для реалізації енергоефективних заходів в навчальних закладах громади. 

 

5.8. Розвиток фізичної культури і спорту 

Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері фізичної культури та спорту на 2021 рік є: 



 формування у населення сталих традицій та мотивації фізичного виховання і спорту як важливих чинників забезпечення 

здорового способу життя; 

 покращення матеріально-технічного забезпечення сфери фізичної культури і спорту; 

 спорт для всіх за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення. 

Основні заходи, що плануються для їх виконання: 

 формування системи дитячого фізичного виховання; 

 удосконалення системи дитячо-юнацького спорту; 

 підвищення якості відбору обдарованих осіб до системи резервного спорту, створювати умови для розвитку індивідуальних 

здібностей спортсменів на етапах багаторічної підготовки; 

 проведення інвентаризації спортивних споруд у сільських населених пунктах з метою визначення потреб у їх подальшому 

облаштуванні, ремонті, а також будівництві нових спортивних споруд; 

 проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в усіх навчальних закладах, за місцем проживання, роботи та у 

місцях масового відпочинку громадян, а також фізкультурно-оздоровчу та реабілітаційну роботу серед інвалідів; 

 розвиток олімпійських видів спорту шляхом підтримки дитячого, дитячо-юнацького, резервного спорту, спорту вищих досягнень 

та спорту ветеранів; 

 будівництво спортивних майданчиків на території громади. 

 

 

5.9. Розвиток культури та туризму 

Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері культури та туризму на 2021 рік є: 

 відродження духовності та культури, збереження надбань національної культурної спадщини, обрядів і традицій українського 

народу, розвиток самодіяльно-художньої творчості; 

 забезпечення повноцінного функціонування мережі закладів культури; 

 здійснення енергозберігаючих заходів в закладах культури; 

 популяризація національної культурної спадщини серед учнівської молоді, розвиток пам’яток культурної спадщини;  

 проведення ремонтних робіт по утриманню пам’яток у належному стані; 

 пошуки шляхів залучення недержавних коштів та засобів підтримки культури і мистецтва; 

 популяризація туристично-рекреаційного потенціалу громади, сприяння розвитку зеленого туризму. 

Основні заходи, що плануються для їх виконання: 
 посилення роботи у проведенні заходів, пов’язаних із героїнізацією осіб, які віддали життя за незалежність України, вшанування 

їх пам’яті, патріотичного виховання та консолідації українського народу та проведення зустрічей з воїнами, які перебували в зоні АТО /ООС 

та учасниками Революції гідності; 

 оптимізація і подальший розвиток мережі закладів культури громади та її творчого потенціалу; 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=n0001120-08&text=%EA%F3%EB%FC%F2%F3%F0#w1_18
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=n0001120-08&text=%EA%F3%EB%FC%F2%F3%F0#w1_19


 оновлення фондів публічних бібліотек відповідно до культурних, інформаційних та пізнавальних потреб громадян;  

 проведення робіт з реконструкції та поточних ремонтів закладів культури на території громади; 

 відродження української національної культури, розвиток культурних традицій громади; 

 підтримка фестивального конкурсного руху та творчої молоді у реалізації мистецьких проектів;  

 забезпечення участі місцевих колективів у Всеукраїнських, Міжнародних конкурсах, фестивалях, святах;  

 посилення контролю за дотриманням пам’ятко-охоронного законодавства на пам’ятках та об’єктах археології, історії, архітектури 

та мистецтва, що розташовані на території громади; 

 інформування про туристично-рекреаційний потенціал громади шляхом виготовлення якісної інформаційно-рекламної 

туристичної продукції; 

 проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення у сільській місцевості з метою залучення його до діяльності у 

сфері сільського зеленого туризму; 

 проводити організаційні заходи щодо залучення майстрів народного мистецтва вишивки, ткацтва, плетіння, різьблення, 

гончарства та ін. для проведення майстер-класів; 

 створення туристично-інформаційного центру: 

 

5.10. Підтримка сім’ї, дітей та молоді 

Пріоритетними напрямами та завданнями з підтримки сім’ї, дітей та молоді на 2021 рік є: 

 поліпшення якості життя дітей, сімей та молоді; 

 забезпечення прав та задоволення законних інтересів дітей, сімей та молоді; 

 забезпечення проведення широкомасштабної кампанії щодо влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування у різні форми сімейного виховання, милосердного ставлення громади до дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування; 

 здійснення заходів щодо запобігання бездоглядності і безпритульності серед дітей, які виховуються у складних життєвих 

обставинах; 

 зниження рівня поширення негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі; 

 забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД; 

 зменшення кількості випадків відмов від новонароджених дітей; 

 збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами оздоровлення. 

Основні заходи, що плануються для їх виконання: 

 проведення заходів щодо попередження насильства в сім’ї та запобігання торгівлі людьми; 

 облік сімей з дітьми, які потребують всебічної державної підтримки; 

 здійснення обліку дітей, які залишились без батьківського піклування,  дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах; 



 безпосереднє ведення справ та координація діяльності стосовно захисту прав дітей, зокрема дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування; 

 забезпечення здійснення соціального супроводження дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, опікунів, 

піклувальників, усиновителів; 

 проведення засідань консультаційної-методичної ради з питань організації соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю; 

 забезпечення соціальним супроводом 60% сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах; 

 забезпечення соціального інспектування та надання соціальних послуг учасникам антитерористичної операції та членам їхніх 

сімей; 

 контроль за цільовим використанням коштів при народженні дитини; 

 організація мобільного консультаційного пункту соціальної роботи в сільській місцевості; 

 проведення роботи, спрямованої на профілактику соціально-небезпечних хвороб і пропаганда здорового способу життя; 

 висвітлення у засобах масової інформації актуальних питань дитячої, молодіжної та сімейної тематики, популяризація сімейних 

цінностей сім’ї; 

 створення та розповсюдження соціальної реклами з питань поширення сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, пропаганди здорового способу; 

 забезпечення якісними послугами з оздоровлення та відпочинку дітей в дитячих оздоровчих закладах; 

 створення консультативного пункту психолого-реабілітаційної допомоги; 

 

5.11. Підвищення рівня безпеки життя громадян.  

Цивільний захист та техногенна безпека 

Пріоритетними напрямами та завданнями з підвищення рівня безпеки життя громадян, цивільного захисту та техногенної 

безпеки на 2021 рік є: 

 запобігання надзвичайним ситуаціям, ефективне реагування на них, забезпечення збереження життя і здоров’я людей; 

 запобігання загибелі людей на водних об’єктах; 

 організації навчання населення правилам безпеки життєдіяльності; 

 утримання фонду захисних споруд в готовності до використання за призначенням; 

 удосконалення системи централізованого оповіщення та зв’язку цивільного захисту; 

 забезпечення захисту життя та здоров’я населення, навколишнього природного середовища і об’єктів від впливу небезпечних 

факторів пожеж. 

Основні заходи, що плануються для їх виконання: 

 створення матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 

 своєчасне та якісне проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів, спрямованих на ліквідацію надзвичайних ситуацій 

та їх наслідків; 



 запобігання загибелі людей на водних об’єктах; 

 створення  місць масового відпочинку людей на водних об’єктах в населених пунктах; 

 організація навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях; 

 організація роботи щодо публікацій в місцевих засобах масової інформації інструкцій про дії населення в різних надзвичайних 

ситуаціях, що можуть виникнути на території населених пунктів; 

 використання систем зв’язку, радіопроводового, телевізійного оповіщення, радіотрансляційних мереж та інших технічних засобів 

передавання інформації, встановлення сирен та вуличних гучномовців для можливості оповіщення населення в населених пунктах; 

 приведення в готовність систем протипожежного водопостачання на об’єктах та в населених пунктах; 

 організація розробки та проведення сезонних пожежно-профілактичних заходів під час підготовки до пожежонебезпечних 

періодів року; 

 проведення технічного обслуговування первинних засобів пожежегасіння на об'єктах комунальної власності 

 

6. Моніторинг та оцінка результативності реалізації Програми 
Фінансове забезпечення реалізації завдань і заходів Програми буде здійснюватися за рахунок державного і місцевого бюджетів, 

коштів суб’єктів господарювання, вітчизняних та іноземних інвесторів, міжнародних фінансових організацій, кредитів банків, залучених 

коштів населення, а також коштів інших джерел, не заборонених чинним законодавством. 

Спрямування інвестиційних потоків у різні сфери економічної та соціальної діяльності дозволить забезпечити вирішення основних 

соціальних питань та виконання планових надходжень до бюджету громади. 

Для забезпечення ефективного використання бюджетних коштів передбачається концентрація видатків на заплановані бюджетні 

призначення та виконання пріоритетних проектів розвитку соціальної інфраструктури. 

З метою належного виконання Програми будуть прийняті необхідні цільові галузеві програми. Необхідно забезпечити фінансування з 

бюджету громади першочергових заходів цільових програм, які реалізовуватимуться відповідно до пріоритетів даної Програми. 

Звітування про виконання Програми здійснюватиметься відповідальними виконавцями за підсумками  року на сесії Збаразької міської 

ради. 

Результатами виконання Програми будуть: 

 активізації роботи з залучення коштів міжнародної технічної допомоги та благодійних фондів для реалізації соціально-

економічних проектів; 

 розроблення Стратегії розвитку збаразької міської ради до 2027 року, що дасть можливість поліпшити інвестиційну ситуацію та 

визначити перспективи  розвитку територій; 

 проведення інвентаризації наявного матеріально-технічного і ресурсного потенціалу та розроблення пропозицій щодо 

можливостей ширшого його використання; 

 формування активного бізнес-середовища та громадянської свідомості підприємців; 

 забезпечення сталого функціонування та розвитку житлово-комунального господарства; 

 активне впровадження енергозберігаючих технологій, засобів обліку і регулювання споживання тепла, газу та електроенергії; 



 поліпшення торгівельно-побутового обслуговування сільського населення; 

 збереження історико-архітектурної та культурної спадщини, розвиток туристично-рекреаційного потенціалу; 

 оптимізація мережі освітніх закладів; 

 зниження рівня поширення негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі; 

 сприяння розвитку інфраструктури, поліпшення стану доріг, підвищення рівня надання послуг з пасажирських перевезень; 

 поліпшення благоустрою населених пунктів. 

Незважаючи на складну економічну та суспільно-політичну ситуацію в державі, планується лобіювати реалізацію таких проектів:  

 створення індустріального парку в м.Збараж; 

 капітальний ремонт з впровадженням енергозберігаючих заходів Нижчелубянківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ; 

 поетапне забезпечення зовнішнім освітленням населених пунктів громади; 

 зміцнення матеріально-технічної бази МКП «Добробут» шляхом придбання техніки спеціального призначення; 

 Створення простору для комфортного відпочинку жителів та гостей у м. Збаражі з метою покращення якості життя населення 

шляхом проведення капітального ремонту прибережної зони озера як одного з елементів розвитку міської інфраструктури; 

Координацію діяльності виконавців програми здійснює Управління економічного розвитку та інвестицій міської ради за підсумками 

кожного року звітує про хід виконання та ефективність реалізації заходів програми на сесії Збаразько міської ради. 

Моніторинг проводиться за підсумками року. Результати моніторингу оприлюднюються шляхом розміщення їх на офіційній веб-

сторінці Збаразької міської ради. Звіт про реалізацію Програми заслуховується на сесії Збаразької міської ради щорічно. Контроль за 

реалізацію Програми покладається на виконавчий комітет міської ради. 

Протягом року питання місцевого розвитку вирішуватимуться, перш за все виходячи з інтересів громади, на основі активної участі 

кожного члена виконкому, кожного депутата міської ради та за участю найактивніших жителів громади.  

 

 

Секретар міської ради              Роман НАПОВАНЕЦЬ    

Віталій Шепель 
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ ПРОГРАМИ 

економічного та соціального розвитку 

Збаразької міської ради на 2021 рік 

 
№ з/п 

Зміст заходу 
Термін 

виконання 
Виконавці Очікуваний результат виконання 

  

1 2 3 4 5   

1. Ринок праці та зайнятість населення 

1.1 Проведення робіт із роботодавцями щодо легалізації 

праці найманих працівників. 

Протягом дії 

Програми 

Збаразька міська рада, виконавчі 

органи Збаразької міської ради. 

Наповнення бюджету ради.   

1.2 Сприяти створенню нових робочих місць за рахунок 

залучення інвесторів та реєстрації організацій і 

підприємств різної форми власності на території 

міської ради, легалізації найманої праці. 

Протягом дії 

Програми 

Збаразька міська рада, виконавчі 

органи Збаразької міської ради. 

Соціальний захист працюючих.    

1.3 Створення сприятливого середовища для 

самозайнятості в сільській місцевості: надання у 

власність земельних ділянок для ведення особистого 

селянського господарства, виплата дотації власникам 

ОСГ, які утримують три і більше корів, часткове 

здешевлення вартості штучного осіменіння корів і 

телиць у ОСГ,  виплата дотації для власників пасік, 

що мають 10 і більше бджолиних сімей. 

Протягом дії 

Програми. 

Збаразька міська рада, виконавчі 

органи Збаразької міської ради. 

Сприяння зайнятості населення.   

1.4 Інформування населення через засоби масової 

інформації про успішних підприємців. 

Протягом дії 

Програми. 

Збаразька міська рада, виконавчі 

органи Збаразької міської ради, 

центр зайнятості 

Підтримка підприємницької ініціативи 

у громаді, спонукання незайнятих 

громадян до заняття власною справою. 

  

1.5 Надання консультацій щодо зайнятості 

демобілізованим учасникам АТО/ООС та внутрішньо 

переміщеним громадянам. 

Протягом дії 

Програми. 

Роботодавці громади, Збаразька 

міська рада, виконавчі органи 

Збаразької міської ради, центр 

зайнятості. 

Підвищення соціальної 

відповідальності бізнесу, влади, 

громади за швидку адаптацію і 

повернення до мирного життя цих 

категорій громадян. 

  

2. Соціальний захист 
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2.1 Проведення заходів до Дня людей похилого віку, 

Міжнародного Дня осіб з інвалідністю, Дня захисту 

дітей, Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій 

війні, Міжнародного Дня ветерана, Дня захисника 

України, Дня пам’яті жертв голодоморів, до річниці 

Чорнобильської катастрофи та Дня вшанування 

учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, 

Дня вшанування учасників бойових дій на територіях 

інших держав ( ОУН-УПА та інші), до Дня знань, Дня 

св.Миколая, до Міжнародного дня захисту дітей. 

Протягом дії 

Програми. 

 

 

 

 

Збаразька міська рада, виконавчі 

органи Збаразької міської ради. 

Організація та проведення заходів з 

метою підтримки людей похилого віку, 

людей з інвалідністю, ветеранів, 

учасників бойових дій, учасників 

ліквідації ЧАЕС, дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування 

та дітей із сімей, які опинились в 

складних життєвих обставинах. 

  

2.2 Забезпечення соціальними послугами громадян за 

місцем проживання, які не здатні до 

самообслуговування у зв’язку з похилим віком, 

хворобою, інвалідністю згідно постанови КМУ від 

29.04.2004 № 558. 

Протягом дії 

Програми. 

 

Збаразька міська рада, виконавчі 

органи Збаразької міської ради. Виплата компенсації. 

  

2.3 Надання щомісячної матеріальної допомоги родинам, 

які втратили родичів у російсько-українській війні; 

матеріальна допомога особам, яким виповнилось 100 

років; надання матеріальної допомоги мобілізованим, 

військовослужбовцям (жителям Збаразької 

громади),які зазнали ушкодження 

(поранень, контузії, травми, каліцтва); надання 

матеріальної допомоги сім’ям загиблих  

військовослужбовців (жителів Збаразької міської 

ради), на поховання (особі, яка здійснила 

поховання); надання одноразової грошової 

матеріальної допомоги громадянам, які опинилися в 

складних життєвих обставинах, та іншим категоріям 

громадян; надання матеріальної допомоги на 

поховання громадян міської ради. 

Протягом дії 

Програми. 

 

 

 

 

 

 

Збаразька міська рада, виконавчі 

органи Збаразької міської ради. 

Додаткова підтримка родин, які 

втратили родичів у російсько-

українській війні; матеріальна 

підтримка мобілізованих, 

військовослужбовців, які зазнали 

ушкодження (поранень, контузії, 

травми, каліцтва); матеріальна 

підтримка сім’ям загиблих 

військовослужбовців на поховання; 

допомога сім’ям у вирішенні їх 

складних життєвих обставин; допомога 

громадянам у похованні осіб, які на 

момент смерті не працювали та не 

мали близьких родичів. 

  

2.4 Забезпечення житлом та проведення ремонту у 

житлі дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклуваннята осіб з їх 

числа, проведення ремонту у житлі фонду 

Протягом дії 

Програми. 

Збаразька міська рада, виконавчі 

органи Збаразької міської ради. 

Придбання житла та виконання 

ремонтних робіт в житлі. 
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соц.призначення. 

 

3. Охорона здоров’я 

3.1 Сприяння створенню фінансової спроможності 

комунального некомерційного підприємства  «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги Збаразької 

міської ради». 

Протягом дії 

Програми. 

Збаразька міська рада, КНП 

«Центр первинної медико-

санітарної допомоги Збаразької 

міської ради». 

Створення фінансово спроможного 

КНП  «Центр первинної медико-

санітарної допомоги Збаразької міської 

ради». 

  

3.2 Сприяння реалізації основної місії КНП «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги Збаразької 

міської ради». - збереження здоров’я та зниження 

захворюваності мешканців громади через 

попередженя хвороб та популяризацію здорового 

способу життя на основі партнерства, поваги та довіри 

між медичною спільнотою та населенням. 

Протягом дії 

Програми 

Збаразька міська рада, КНП 

«Центр первинної медико-

санітарної допомоги Збаразької 

міської ради». 

Надання якісних медичних послуг для 

населення. 

  

3.3 Сприяння зростанню рівня професіоналізму 

працівників ЦПМСД 

Протягом дії 

Програми 

Збаразька міська рада, КНП 

«Центр первинної медико-

санітарної допомоги Збаразької 

міської ради». 

Професійні підходи у комунікації 

персоналу та доброзичливому 

ставленні до пацієнтів. 

  

4. Освіта 

4.1 Інформаційне забезпечення закладів освіти – 

доступність до інтернет-послуг. 

 

Протягом дії 

Програми. 

Збаразька міська рада, управління 

освіти. 

Впровадження у навчально-виховний 

процес інформаційно-комунікаційних 

технологій. 

  

4.2 Зміцнення матеріально-технічної бази освітніх 

закладів. 

Протягом дії 

Програми. 

Збаразька міська рада, управління 

освіти. 

Забезпечення модернізації 

матеріально-технічної бази освітніх 

закладів, оснащення їх сучасним 

обладнанням. 

  

4.3 Впровадження та виконання енергозберігаючих та 

ресурсозберігаючих програм та заходів, покращення 

теплозахисних властивостей будівель. 

Протягом дії 

Програми  

Збаразька міська рада, управління 

освіти., управління регіонального 

розвитку. 

Покращення теплозахисних 

властивостей будівель освітніх 

закладів. 

 

  

4.4 Придбання додаткової кількості навчальних 

комп’ютерних комплексів для навчальних закладів 

громади. 

Протягом 

року. 

Збаразька міська рада, управління 

освіти. 

Впровадження у навчально-виховний 

процес інформаційно-комунікаційних 

технологій шляхом забезпечення 

загальноосвітніх навчальних закладів 
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сучасними навчальними 

комп’ютерними комплексами та 

системними і прикладними 

програмними продуктами. 

4.5 Вивчення демографічних показників та освітніх 

потреб населення в дошкільній освіті в розрізі 

населених пунктів міської ради, створення 

інформаційного банку даних обліку дітей дошкільного 

віку у кожному населеному пункті. 

Протягом дії 

Програми. 

Збаразька міська рада, управління 

освіти. 

У процесі планування задоволення 

освітніх потреб у дошкільній освіті з 

врахуванням демографічних 

показників.  

  

4.6 Благоустрій територій освітніх закладів. Протягом дії 

Програми. 

Збаразька міська рада, управління 

освіти., управління регіонального 

розвитку. 

Забезпечення модернізованого 

поліпшення розвитку та виховання 

дітей. 

  

4.7 Розширення послуг в підвезенні дітей до навчально-

виховних закладів громади. 

Протягом дії 

Програми. 

Збаразька міська рада, управління 

освіти. 

Забезпечення регулярного підвезення 

учнів і вчителів до освітніх закладів і 

додому з залученням спеціалізованих 

шкільних автобусів. 

  

4.8 Подальше сприяння успішному функціонуванню 

інклюзивно-ресурсного центру. 

Протягом дії 

Програми. 

Збаразька міська рада, управління 

освіти. 

З метою надання освітніх послуг дітям 

з особливими освітніми потребам. 

  

5. Підтримка сім’ї , дітей та молоді. Фізкультура та спорт 

5.1 Проведення інформаційно-просвітницької роботи 

серед молоді, спрямованої на її підготовку до 

сімейного життя і відповідального батьківства, 

усвідомлення шкідливості тютюнопаління, 

вживання алкогольних напоїв та наркотичних 

засобів, популяризацію здорового способу життя. 

Протягом дії 

Програми. 

Збаразька міська рада, відділ 

культури, відділ молоді та 

спорту. 

Підвищення рівня готовності молоді до 

подружнього життя та виконання 

функцій батьківства, ведення здорового 

способу життя. 

5.2 Реорганізація мережі закладів культури. Протягом дії 

Програми. 

Збаразька міська рада, відділ 

культури. 

Забезпечення належного рівня надання 

послуг у сфері культури. 

5.3 Пропаганда здорового способу життя. Залучення 

жителів міської ради до занять фізичною культурою 

і спортом. 

Протягом дії 

Програми. 

Збаразька міська рада, відділ 

культури, відділ молоді та 

спорту. 

Формування у суспільстві потреби у 

відповідальному ставленні громадян до 

збереження здоров’я. 

5.4 Проведення відкритих першостей та розіграшу 

кубків з футболу, волейболу, вільної боротьби, 

настільного тенісу, шашок, шахів та ін. Проведення 

Протягом дії 

Програми. 

Збаразька міська рада, відділ 

молоді та спорту. 

Підтрика обдарованої спортивної 

молоді та команд. 
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спортивних свят. 

5.5 Зміцнення спортивної матеріально-технічної бази  

(придбання інвентаря), виготовлення та придбання 

дитячих ігрових майданчиків та обладнання, 

будівництво багатофункціональних спортивних 

майданчиків із синтетичним покриттям. 

Протягом дії 

Програми. 

Збаразька міська рада, 

управління освіти. 

Створення умов для занять фізичною 

культурою та спортом сільського 

населення, зміцнення матеріально-

спортивної бази. 

5.6 Підтримка талановитих, обдарованих дітей та 

молоді, сприяння їх участі у фестивалях, конкурсах, 

чемпіонатах тощо, проведення молодіжних творчих 

фестивалів у громаді. 

Протягом дії 

Програми. 

Збаразька міська рада, 

управління освіти. 

Соціальна підтримка обдарованої 

молоді, розвиток її здібностей та 

талантів, формування інтелектуальної 

та творчої еліти, розвиток молодіжного 

мистецтва та молодіжної культури 

краю. 

5.7 Утримання відповідно до необхідних норм стадіону 

«Колос». 

Протягом дії 

Програми. 

Збаразька міська рада, 

управління освіти. 

Створення належних умов для 

проведення культурно-масових заходів 

та занять фізичною культурою та 

спортом. 

6. Культура 

6.1 Створення мережі Центру культури та дозвілля 

Збаразької міської ради. 

Протягом дії 

Програми. 

Збаразька міська рада, виконавчі 

органи Збаразької міської ради, 

відділ культури. 

Покращення роботи Центру культури 

та дозвілля Збаразької міської ради. 

  

6.2 Осучаснення мережі культурно-освітніх закладів. 

Інформаційне забезпечення закладів шляхом 

доступності до інтернет-послуг. 

Протягом дії 

Програми. 

Збаразька міська рада, виконавчі 

органи Збаразької міської ради, 

відділ культури. 

Розвиток, осучаснення та  підвищення 

іміджу у культурно-просвітницькій 

діяльності 

  

6.3 Зміцнення технічного оснащення закладів. Придбання 

сцени. 

 

Протягом дії 

Програми. 

Збаразька міська рада, виконавчі 

органи Збаразької міської ради, 

відділ культури. 

Організація культурного дозвілля 

громадян. 

  

7. Податково-бюджетна політика 

7.1 Забезпечення надходжень коштів від продажу  

земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення. 

Протягом дії 

Програми. 

Збаразька міська рада, виконавчі 

органи Збаразької міської ради. 

Додаткове наповнення бюджету.   

7.2 Забезпечення сплати земельного податку та орендної 

плати згідно договорів оренди земельних ділянок. 

Протягом дії 

Програми. 

Збаразька міська рада, виконавчі 

органи Збаразької міської ради. 

Наповнення бюджету.   

7.3 Активізація роботи із землекористувачами щодо 

виготовлення проектів відводу земельних ділянок та 

Протягом дії 

Програми. 

Збаразька міська рада, виконавчі 

органи Збаразької міської ради. 

Наповнення бюджету.   
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укладання договорів оренди. 

7.4 Проведення превентивних заходів з питань легалізації 

праці найманих працівників. 

Протягом дії 

Програми. 

Збаразька міська рада, виконавчі 

органи Збаразької міської ради. 

Наповнення бюджету ради.   

8. Енергозбереження 

8.1 Продовжувати забезпечення встановлення лише 

енергоефективних освітлювальних приладів під час 

проведення капітальних і поточних ремонтів будинків 

і споруд енергетичного господарства. При заміні ламп 

розжарювання, що вийшли з ладу, використовувати 

лише енергозберігаючі. 

Протягом дії 

Програми. 

Збаразька міська рада, виконавчі 

органи Збаразької міської ради, 

управління регіонального 

розвитку. 

Зменшення споживання електроенергії.   

8.2 Заміна котлів застарілих конструкцій у закладах 

бюджетної сфери громади. 

Протягом дії 

Програми. 

Збаразька міська рада, виконавчі 

органи Збаразької міської ради, 

управління регіонального 

розвитку. 

Підвищення ефективності 

використання енергоносіїв. 

  

8.3 Впровадження прогресивних архітектурно-

конструктивних рішень, поліпшення теплозахисних 

властивостей будівель комунальної власності (заміна 

вікон, утеплення фасадів, дахів). 

Протягом дії 

Програми. 

Збаразька міська рада, виконавчі 

органи Збаразької міської ради, 

управління регіонального 

розвитку. 

Зменшення втрат теплової енергії, 

економія паливно-енергетичних 

ресурсів. 

  

8.4 Заміна ліхтарів вуличного освітлення на 

енергоощадні. 

Протягом дії 

Програми. 

Збаразька міська рада, виконавчі 

органи Збаразької міської ради, 

управління регіонального 

розвитку. 

Зменшення споживання електроенергії.   

8.5 Контроль за дотриманням режимів роботи вуличного 

освітлення.  

Протягом дії 

Програми. 

Збаразька міська рада, виконавчі 

органи Збаразької міської ради, 

управління регіонального 

розвитку. 

Зменшення споживання електроенергії.   

9. Сільське господарство 

9.1 Виплата дотації для власників пасік, що мають 10 і 

більше бджолиних сімей. 

Протягом дії 

Програми. 

Збаразька міська рада, виконавчі 

органи Збаразької міської ради. 

Розширення виробництва та одержання 

високоякісної продукції бджільництва. 

  

9.2 Виплата дотації власникам ОСГ, які утримують три і 

більше корів. 

Протягом дії 

Програми. 

Збаразька міська рада, виконавчі 

органи Збаразької міської ради. 

Стимулювання до товарного 

виробництва молока. 

  

9.3 Часткове здешевлення вартості штучного осіменіння 

корів і телиць у ОСГ. 

Протягом дії 

Програми. 

Збаразька міська рада, виконавчі 

органи Збаразької міської ради. 

Збільшення поголів’я корів.   
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9.4 Ремонт, забезпечення утримання 

внутрішньогосподарської меліоративної мережі. 

Протягом дії 

Програми. 

Збаразька міська рада, виконавчі 

органи Збаразької міської ради, 

управління регіонального 

розвитку. 

Покращення функціонування 

осушувальних систем, забезпечення 

акумулювання води у 

внутрішньогосподарській 

меліоративній мережі, підвищення 

родючості с/г культур. 

  

9.5 Фінансова підтримка влаштування акумулюючих 

водойм для забезпечення пожежогасіння осушених 

торфовищ включаючи розробку проектно-

кошторисної документації. 

Протягом дії 

Програми 

Збаразька міська рада, виконавчі 

органи Збаразької міської ради, 

управління регіонального 

розвитку. 

Покращення функціонування 

осушувальних систем, забезпечення 

акумулювання води у 

внутрішньогосподарській 

меліоративній мережі, підвищення 

родючості с/г культур. 

  

10. Транспорт 

10.1 Створення сприятливих умов для повного 

задоволення потреб населення у наданні якісних 

транспортних послуг. 

Протягом дії 

Програми. 

Збаразька міська рада, виконавчі 

органи Збаразької міської ради, 

управління регіонального 

розвитку. 

Забезпечення автобусним сполученням 

всіх населених пунктів громади. 

  

10.2 Забезпечення безперешкодного доступу для осіб з 

обмеженими фізичними можливостями та інших 

мобільних груп населення у транспортній сфері. 

Протягом дії 

Програми. 

Збаразька міська рада, виконавчі 

органи Збаразької міської ради, 

управління регіонального 

розвитку. 

Забезпечення доступу мало мобільних 

верств населення до транспортної 

інфраструктури. 

  

10.3 Ремонт вулиць та доріг комунальної власності та доріг 

загального користування місцевого значення. 

Протягом дії 

Програми. 

Збаразька міська рада, виконавчі 

органи Збаразької міської ради, 

управління регіонального 

розвитку. 

Покращення безпеки дорожнього руху 

у межах Збаразької громади. 

  

11. Будівництво і благоустрій 

11.1 Знесення аварійних дерев та зелених насаджень згідно 

акту обстеження зелених насаджень та відновлення 

озеленення території, планування нових та підтримка 

у належному стані існуючих зон відпочинку. 

Протягом дії 

Програми. 

Збаразька міська рада, виконавчі 

органи Збаразької міської ради, 

управління регіонального 

розвитку. 

Підвищення безпеки громадян.   

11.2 Підтримання в належному стані кладовищ. Протягом дії 

Програми. 

Збаразька міська рада, виконавчі 

органи Збаразької міської ради, 

управління регіонального 

Створення сприятливих умов для 

відвідування кладовищ догляду за 

могилами своїх близьких та 
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розвитку. запобігання осквернення місць 

поховань. 

11.3 Виготовлення архітектурно-дорожніх знаків при в’їзді 

в місто та населені пункти громади. 

Протягом дії 

Програми. 

Збаразька міська рада, виконавчі 

органи Збаразької міської ради, 

управління регіонального 

розвитку. 

Будуть створені "візитні картки" 

населених пунктів, які 

відображатимуть історію, красу і 

багатство природи та природних 

ресурсів населених пунктів та громади 

в цілому. 

  

11.4 Придбання, будівництво та облаштування дитячих і 

спортивних майданчиків у населених пунктах міської 

ради. 

Протягом дії 

Програми. 

Збаразька міська рада, виконавчі 

органи Збаразької міської ради, 

управління регіонального 

розвитку. 

Покращений стан фізичного і 

психологічного здоров’я дітей, 

забезпечення дітям та батькам 

можливості змістовного дозвілля, 

підвищення престижу сім’ї та 

сімейного дозвілля. 

  

11.5 Проведення ремонту існуючих та встановлення нових 

дорожніх знаків, згідно правил дорожнього руху. 

Протягом дії 

Програми 

Збаразька міська рада, виконавчі 

органи Збаразької міської ради, 

управління регіонального 

розвитку. 

Безпека та благоустрій населення.   

11.6 Встановлення автобусних зупинок. Протягом дії 

Програми. 

Збаразька міська рада, виконавчі 

органи Збаразької міської ради, 

управління регіонального 

розвитку. 

Підвищення комфорту пасажирів, їх 

захист від несприятливих погодних 

умов. 

  

11.7 Утримання доріг та вулиць комунальної власності, 

доріг загального користування місцевого значення. 

Протягом дії 

Програми. 

Збаразька міська рада, виконавчі 

органи Збаразької міської ради, 

управління регіонального 

розвитку. 

Підвищення безпеки дорожнього руху, 

забезпечення вільного руху 

транспортних засобів, пішоходів. 

  

12. Житлово-комунальне господарство 

12.1 Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи 

щодо підписання мешканцями громади договорів на 

вивезення твердих побутових відходів. 

Протягом дії 

Програми. 

Збаразька міська рада, виконавчі 

органи Збаразької міської ради, 

управління регіонального 

розвитку. 

Ліквідація збитковості вивозу ТПВ від 

приватного сектора для 

МКПпоБ«Добробут», забезпечення 

санітарного та епідеміологічного 

благополуччя на території громади. 

  

12.2 Організація та забезпечення контролю за вивезенням 

побутових відходів та забезпечення дотримання 

Протягом дії 

Програми 

Збаразька міська рада, виконавчі 

органи Збаразької міської ради, 

Забезпечення санітарного та 

епідеміологічного благополуччя на 
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безперебійного графіку вивезення управління регіонального 

розвитку. 

території громади 

12.3 Підтримання в належному стані, проведення ремонту 

та ведення постійного контролю за вуличним 

освітленням в усіх населених пунктах Збаразької 

громади. 

Протягом дії 

Програми. 

Збаразька міська рада, виконавчі 

органи Збаразької міської ради, 

управління регіонального 

розвитку. 

Створення безпечних та комфортних 

умов населенню. 

  

13. Діяльність центрів надання адміністративних послуг 

13.1 Створення модернізованого центру надання 

адміністративних послуг, придбання спеціального 

транспорту переобладнаного для надання 

адміністративних послуг (мобільний ЦНАП). 

Протягом дії 

Програми. 

Збаразька міська рада, виконавчі 

органи Збаразької міської ради. 

Доступність та покращення надання 

послуг усім верствам населення, 

антикорупційна стратегія в напрямку 

надання послуг громадянам. 

13.3 Поліпшення якості та скорочення термінів надання 

адміністративних послуг; 

розміщення інформаційних та технологічних карток 

адміністративних послуг як у приміщенні ЦНАПу, 

так і на сайті міської ради та соціальних мережах. 

Протягом дії 

Програми. 

Збаразька міська рада, виконавчі 

органи Збаразької міської ради. 

Поінформованість населення щодо 

видів адміністративних послуг, 

способів їх оформлення та отримання 

результату. 

14. Промислово-інвестиційна політика 

14.1 Сприяння створенню та розвитку підприємств 

виробничої сфери, випуску конкурентоздатної 

продукції. 

Протягом дії 

Програми. 

Збаразька міська рада, виконавчі 

органи Збаразької міської ради. 

Освоєння нових видів продукції, 

збільшення експорту продукції. 

14.2 Створення умов для залучення у господарський 

комплекс інвестиційних ресурсів. 

Протягом дії 

Програми. 

Збаразька міська рада, виконавчі 

органи Збаразької міської ради. 

Сприяння проведенню модернізації 

виробництва, впровадження інновацій. 

14.3 Створення умов для переробки та реалізації 

сільськогосподарської продукції. 

Протягом дії 

Програми. 

Збаразька міська рада, виконавчі 

органи Збаразької міської ради. 

Наповнення бюджету ради. 

 Стимулювання розвитку підприємництва на селі, а 

саме у таких сферах, як «зелений туризм», 

розширення мережі побутових послуг, розвиток 

тваринництва та інше. 

Протягом дії 

Програми. 

Збаразька міська рада, виконавчі 

органи Збаразької міської ради. 

Вирішення питання безробіття, 

залучення сільського населення до 

підприємницької діяльності, 

підвищення рівня життя населення. 

 Оновлення бази даних вільних земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення на території 

міської ради, що пропонуються до продажу. 

Протягом дії 

Програми. 

Збаразька міська рада, виконавчі 

органи Збаразької міської ради. 

Ресурсна підтримка розвитку 

підприємництва. 

 Наповнення сайту Збаразької міської ради 

інформацією на про наявні вільні земельні ділянки, 

виробничих та офісних приміщень. 

Протягом дії 

Програми. 

Збаразька міська рада, виконавчі 

органи Збаразької міської ради. 

Поліпшення інвестиційного іміджу 

громади, сприяння залученню 

інвестицій. 
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 Створення бази даних вільних виробничих та 

офісних приміщень на території ради, що можуть 

використовуватися інвесторами у різних видах 

економічної діяльності. 

Протягом дії 

Програми. 

Збаразька міська рада, виконавчі 

органи Збаразької міської ради. 

Ресурсна підтримка розвитку 

підприємництва. 

 

 

15. Земельні ресурси 

15.1 Проведення інвентаризації земельних ділянок не 

сільськогосподарського призначення з метою 

збільшення обсягів продажу земельних ділянок 

комерційного призначення та права оренди на 

земельних аукціонах.  

Протягом дії 

Програми. 

Збаразька міська рада, виконавчі 

органи Збаразької міської ради. 

Наповнення бюджету ради. 

15.2 Розроблення пропозицій щодо забезпечення 

підготовки лотів та проведення земельних торгів з 

продажу земельних ділянок. 

Протягом дії 

Програми. 

Збаразька міська рада, виконавчі 

органи Збаразької міської ради. 
Виконання планових показників 

надходжень до бюджету від плати за 

землю та від продажу земельних 

ділянок. 

15.3 Здійснення заходів щодо забезпечення 

першочергового виділення земельних ділянок 

учасникам АТО/ООС та членам родин загиблих.  

Протягом дії 

Програми. 

Збаразька міська рада, виконавчі 

органи Збаразької міської ради. 

Забезпечення земельними ділянками 

учасників АТО/ООС та членів родин 

загиблих в АТО/ООС 

військовослужбовців. 

15.4 
Проведення методичної та роз’яснювальної роботи 

із застосування законодавства щодо врегулювання 

конфліктів, спорів, інтересів осіб,  а також 

запобігання їх виникненню. 

Протягом дії 

Програми. 

Збаразька міська рада, виконавчі 

органи Збаразької міської ради. 
Зростання поінформованості 

громадськості з питань врегулювання 

земельних відносин, запобігання 

виникненню та врегулювання 

земельних спорів. 
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Додаток 1 

 

Перелік проектів/програм розвитку місцевого самоврядування та 

першочергових завдань, які плануються впровадити в Збаразькій міській 

раді  в 2021 році 

 
№ 
п/п 

Операційна 
ціль,     

пріоритетний 
проект/ 

програма 

Заходи спрямовані на реалізацію операційної цілі,  
пріоритетного проекту/програми Обсяги 

фінансування 
(тис. грн) 

1 Розвиток освіти 

для всіх вікових 

та професійних 

груп 

Капітальний ремонт даху спортивного залу ОЗ 

«Доброводівська загальноосвітня школа I-IIIст.» 

Збаразької міської ради Тернопільського району 

Тернопільської області в с.Добриводи по 

вул.Шкільна,6 

 

1605,623 

2 Капітальний ремонт актового залу Збаразької ЗОШ I-

IIIст. №2 ім. Івана Франка» Збаразької міської ради  

Тернопільської області по вул. Чорновола,1 в 

м.Збараж, Тернопільської області» 

 

750,143  

3 Капітальний ремонт з впровадженням 

енергозберігаючих заходів Нижчелубянківської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів 

Нижчелубянської сільської ради Збаразького району 

Тернопільської області з коригуванням кошторисної 

документації в цінах 2021 року. 

 

10237,234 

4 Капітальний ремонт внутрішніх приміщень 

Киданецької загальноосвітньої школи  I- IIIст. 

Киданецької сільської ради по вул.Шкільна, 5, 

с.Киданці 

 

2696,023  

5 Співфінансування придбання спільних автобусів у 

2021 році 

 

800,000 

6 Капітальний ремонт спортивного залу Збаразької 

ЗОШ I-IIIст. №1 Збаразької міської ради 

Тернопільської області по вул.Родини Білинських,2 в 

м.Збараж Тернопільської області 

 

2170,633 

7 Облаштування паливної в Збаразькій ЗОШ ЗОШ I-

IIIст. №2 ім. Івана Франка» Збаразької міської ради  

Тернопільської області по вул. Чорновола,1 в 

м.Збараж 

 

 

2,500 

8 Реконструкція спортивного залу Збаразької дитячо 

юнацької спортивної школи 

 

4,500 
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9 Облаштування погребу, садочок №3 

 

0,4 

10 Капітальний ремонт, садочок №5 «Пролісок» 2000,00 

11   Програма 

підтримки сім’ї, 

протидії 

домашньому 

насиллю та 

торгівлі людьми 

на 2021 рік 

Проведення тематичних семінарів, тренінгів, 

конференцій, форумів, акцій, фестивалів з питань 

розвитку та підтримки сім’ї, у тому числі для сімей, 

які опинилися в складних життєвих обставинах, 

багатодітних, сімей з дітьми членів учасників 

АТО/ООС, Революції Гідності, сімей з дітьми, що 

переселені з тимчасово окупованих територій. 

 

 

 

20,0 

12  Проводити святкові заходи (День сім’ї, День матері, 

День батька,  День                      Св. Миколая тощо) 

культурологічні, благодійні та соціальні акції з 

питань сім’ї та дітей 

 

40,0 

13 Проведення інформаційно-просвітницьких кампаній, 

семінарів, круглих столів, соціальних, та 

культурологічних заходів з питань розвитку та 

підтримки сім’ї, відродження та збереження 

національних сімейних традицій і цінностей, у тому 

числі для сімей, які опинилися в складних життєвих 

обставинах, багатодітних, сімей учасників 

АТО/ООС, сімей переселених з тимчасово 

окупованих територій. 

 

 

 

 

10,0 

14 Виявлення, облік, надання соціальних послуг та 

здійснення соціального супроводу сімей, які 

опинилися в складних життєвих обставинах. 

 

- 

15 Виготовлення посвідчень для багатодітних сімей 

(“Посвідчення багатодітної сім’ї”, “Посвідчення 

дитини з багатодітної сім’ї”). 

 

30,0 

16 Впровадження в закладах загальної середньої освіти 

факультативного курсу навчання  “Основи сім’ї”. 

20,0 

17 Проведення культурологічних та соціальних акцій з 

питань підтримки багатодітних сімей, матерів, яким 

присвоєно почесне звання України "Мати-героїня". 

 

20,0 

18 Проведення соціальних та благодійних акцій для 

сімей учасників АТО/ООС та сімей загиблих осіб під 

час здійснення АТО/ООС і Революції Гідності. 

 

20,0 

19 Надання консультаційної допомоги з питань 

підготовки молоді до подружнього життя,  

ефективного планування сім’ї, відповідального 

батьківства. 

 

- 

20 Проведення роботи з жінками, які опинилися в 

складних життєвих обставинах, та членами їх сімей з 

питань народження дитини та розвитку дитини 

раннього віку. 

 

- 

21 Проведення роботи спрямованої на запобігання 

відмовам матерів від новонароджених дітей у 

пологових стаціонарах. 

 

- 

22 Розробка та видання інформаційних матеріалів з 

питань сім’ї, підготовки молоді до подружнього 

життя, усвідомленого батьківства тощо. 

 

10,0 

23 Створення та забезпечення роботи міжсекторних - 
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координаційних рад підтримки сім’ї. 

24 Виготовлення та поширення буклетів, довідників, 

соціальної реклами та ін. з питань сімейної політики, 

правового захисту сімей, дітей, жінок та чоловіків з 

метою запобігання насильству в сім’ї, жорстокому 

поводженню з дітьми. 

 

 

10,0 

25 Проведення корекційної роботи з особами, які 

вчинили насильство в сім’ї, та з жертвами 

домашнього насильства. 

 

20,0 

26 Проведення навчальних семінарів, тренінгів тощо 

для спеціалістів, які здійснюють заходи у сфері 

запобігання насильству в сім’ї. 

 

5,0 

27 Проведення просвітницьких заходів для осіб та сімей 

в яких існує загроза скоєння домашнього насильства, 

з метою зменшення рівня агресії та кількості 

рецидивних проявів насильницької поведінки. 

Створення та функціонування мобільної бригади з 

протидії домашньому насиллю 

 

 

5,0 

28 Проведення циклу заходів для підвищення 

професійного рівня спеціалістів, які забезпечують 

впровадження та функціонування Національного 

механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи 

в сфері протидії торгівлі людьми, надання допомоги 

особам, що постраждали від торгівлі людьми. 

 

 

 

10,0 

29 Проведення семінарів, круглих столів, лекцій, бесід, 

тренінгів з питань протидії торгівлі людьми для 

“груп  ризику”. 

 

5,0 

30 Створення  та ведення бази даних осіб, що 

постраждали від торгівлі людьми в Збаразькій 

міській територіальній громаді. 

- 

31 Забезпечення контролю за дотриманням суб’єктами 

підприємницької діяльності законодавства у сфері 

модельного, туристичного та розважального бізнесу, 

а також посередництва у працевлаштуванні за 

кордоном, порушення якого створює умови для 

торгівлі людьми. 

 

 

- 

32 Виготовлення та поширення інформаційно-освітньої 

продукції з питань протидії торгівлі людьми, 

підвищення рівня обізнаності населення щодо 

ризиків потрапляння в ситуацію торгівлі людьми. 

 

10,0 

33 Проведення у навчальних закладах лекцій, тренінгів, 

бесід, тижнів правових знань, оглядів-конкурсів на 

кращу організацію право-освітньої та право-виховної 

роботи . 

 

5,0 

34 Забезпечення виявлення осіб, здійснення 

соціального супроводу, надання допомоги  

постраждалим від торгівлі людьми, в тому числі 

серед внутрішньо переміщених осіб та представників 

національних меншин. 

 

 

5,0 

35 Забезпечення безоплатного отримання 

психологічної, медичної,  правової, соціальної 

допомоги, а також допомоги у працевлаштуванні, 

 

 

- 
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перекваліфікації та підвищенні кваліфікації особам, 

яким встановлено статус особи, що постраждала від 

торгівлі людьми. 

36 Проведення комунікативних, просвітницьких 

заходів, спрямованих на формування суспільства 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, 

рівного розподілу обов’язків щодо виховання дітей, 

недопущення дискримінації за ознакою статі та 

гендерного насильства. 

 

 

10,0 

37 Висвітлення у засобах масової інформації стану 

виконання в районі положень Конвенції ООН про 

ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, 

викорінення насильства у ставленні до жінок та 

дітей. 

 

 

- 

38 Програма 

оздоровлення та 

відпочинку 

дітей на 2021 рік 

Придбання путівок до  дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку для дітей, які 

потребують особливої соціальної уваги та 

підтримки (діти-сироти; діти, позбавлені 

батьківського піклування; діти з малозабезпечених 

сімей; діти з багатодітних сімей; діти внутрішньо – 

переміщених осіб; діти, батьки яких є учасниками 

антитерористичної операції; діти з інвалідністю), 

талановитих та обдарованих дітей, дітей, що 

перебувають на диспансерному обліку 

 

 

500,0 

39 Організовувати роботу (забезпечити харчування) 

мовних, пришкільних, профільних таборів, таборів 

праці та відпочинку 

 

100,0 

40 Організовувати тематичні пришкільні наметові 

табори національно – патріотичного спрямування. 

10,0 

41 Здійснювати обстеження  місцевих дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку щодо стану підготовки 

до проведення літніх оздоровчих кампаній, 

проводити в установленому порядку перевірки 

дотримання норм проживання та харчування у 

дитячих закладах. 

 

Не потребує 

фінансування 

42 Забезпечувати санітарно-епідеміологічний нагляд, 

дотримання вимог протипожежної безпеки, нагляд за 

підготовкою, відкриттям та функціонуванням 

дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, 

дотриманням правил безпеки під час перебування в 

дитячих закладах оздоровлення та відпочинку  дітей 

 

Не потребує 

фінансування 

43 Організувати на базі дитячого  закладу оздоровлення 

та відпочинку  роботу виїзних консультаційних 

пунктів центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді 

 

Не потребує 

фінансування 

44 Сприяння залученню підприємств агропромислового 

комплексу громади до надання фінансової та 

матеріальної допомоги в організації літнього 

оздоровлення та відпочинку 

 

Не потребує 

фінансування 

45 Висвітлювати інформацію про підготовку та 

проведення оздоровлення та відпочинку дітей, 

діяльність дитячих закладів оздоровлення та 

 

Не потребує 

фінансування 
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відпочинку громади в засобах масової інформації 

46 Проведення зустрічей, семінарів та лекцій з 

підлітками, схильними до правопорушень, 

напередодні відкриття оздоровчого сезону та під час 

оздоровчої кампанії в дитячих закладах 

оздоровлення та відпочинку 

 

Не потребує 

фінансування 

47 Проведення концертних програм, виставок, 

театралізованих і культурологічних заходів в 

дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, 

спортивні змагання. Розширити маршрути  

туристичних поїздок, подорожей, походів 

 

Не потребує 

фінансування 

48 Залучення до співпраці дитячих, молодіжних та 

жіночих громадських організацій, благодійних 

фондів, міжнародних організацій, з метою 

поглиблення змісту і форм виховної роботи під час 

оздоровлення дітей 

 

Не потребує 

фінансування 

49 Програма 

реалізації 

молодіжної 

політики, 

національно-

патріотичного 

виховання дітей 

та молоді на 

2021 

Проведення регіональних заходів (Дня Молоді 

України, Дня Конституції України, Дня 

Незалежності України, Дня Соборності України, а 

також присвячених Героям АТО/ООС, Революції 

Гідності та інших), акцій, ігор, конкурсів, засідань за 

круглим столом, дебатів, семінарів, зборів-походів, 

семінарів-тренінгів, тренінгів, олімпіад, інтернет-

олімпіад, інтелектуальних змагань (у тому числі 

комп’ютерних), зборів, конференцій, форумів, 

фестивалів, пленерів, наметових таборів, зльотів, 

марафонів, походів, концертів та інших заходів; 

видання інформаційних і методичних матеріалів та 

виготовлення і розміщення соціальних роликів та 

соціальної реклами. 

 

 

 

 

 

 

 

100,0 

50 Підвищення рівня громадянських компетентностей 

серед молоді, у тому числі щодо розвитку лідерства, 

утвердження принципів доброчесності та 

антикорупційних принципів, відповідального 

ставлення до навколишнього природнього 

середовища. 

 

 

20,0 

51 Підвищення рівня компетентностей молоді для 

свідомого вибору їх життєвого шляху, професійного 

та кар’єрного розвитку (у тому числі стимулювання 

до STEM та STEAM-освіти, наукових досліджень та 

ознайомлення з процесами державотворення, 

механізмами функціонування і взаємодії інститутів 

політичної системи, діяльністю органів державної 

влади та органів. 

 

 

 

10,0 

52 Формування у молоді свідомого та відповідального 

ставлення до власного здоров’я, попередження 

соціально небезпечних захворювань та різних форм 

залежності, розвитку безпеки життєдіяльності та 

неформальних спортивних рухів, вуличних 

тренувань і фізичної культури. 

 

 

10,0 

53 Посилення відповідального ставлення молоді  до 

планування сім’ї та відповідального батьківства. 

10,0 
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 Підтримка пластового руху на території Збаразької 

міської територіальної громади. 

15,0 

54 Проведення міжнародних, всеукраїнських та 

регіональних акцій, конкурсів, засідань за круглим 

столом, дебатів, семінарів, семінарів-тренінгів, 

тренінгів, конференцій, форумів, фестивалів, 

наметових таборів, походів, зборів-походів та інших 

заходів; видання інформаційних та методичних 

матеріалів та виготовлення і розміщення соціальних 

роликів та реклами з метою забезпечення розвитку 

культури волонтерства серед  молоді, у тому числі 

проведення благодійної акції “Серце до серця”. 

 

 

 

 

 

20,0 

55 Проведення регіональних акцій, конкурсів, засідань 

за круглим столом, дебатів, семінарів, семінарів-

тренінгів, тренінгів, конференцій, форумів та інших 

заходів; видання інформаційних та методичних 

матеріалів та виготовлення і розміщення соціальних 

роликів та реклами. 

 

 

10,0 

56 Розвиток компетентностей представників молодіжних 

консультативно-дорадчих органів, органів 

учнівського та студентського самоврядування. 

 

- 

57 Підвищення рівня поінформованості молоді щодо 

безпосередніх форм участі у молодіжних 

консультативно-дорадчих органах, органах 

учнівського та студентського самоврядування. 

 

- 

58 Реалізація національного конкурсу "Молодіжна 

столиця України". 

- 

59 Участь в  регіональних семінарах семінарах-

тренінгах, форумах, тренінгах, конкурсах з метою 

виконання програми “Молодіжний працівник” з 

підготовки фахівців, які працюють з молоддю, із 

залученням державних службовців та представників 

інститутів громадянського суспільства  . 

 

 

5,0 

60 Здійснення тренінгів з підготовки фахівців з питань 

надання молоді  консультацій щодо розвитку кар’єри  

в Україні. 

 

5,0 

61 Проведення конкурсу інституційної підтримки 

молодіжних та дитячих громадських організацій. 

- 

62 Підготовка та видання інформаційних і методичних 

матеріалів, виготовлення і розміщення соціальних 

роликів і реклами з метою інформаційного 

забезпечення державної політики у молодіжній сфері 

та комунікації молоді у межах України і за 

кордоном. 

 

 

5,0 

63 Проведення освітньо-виховних, інформаційно-

просвітницьких, культурологічних, міжнародних 

заходів з національно-патріотичного виховання  з 

метою реалізації основних напрямів, визначених в 

Указі Президента України від 18 травня 2019 року № 

286/2019 „Про Стратегію національно-патріотичного 

виховання”,  а також заходів присвячених Героям 

АТО/ООС, Революції Гідності. 

 

 

 

100,0 
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64 Проведення заходів, спрямованих на  інформування 

про обов’язки і права громадянина, у тому числі під 

час виконання програм молодіжних та дитячих 

громадських організацій. 

 

        10,0 

65 Проведення спільно з інститутами громадянського 

суспільства заходів, тематичних змін національно-

патріотичного спрямування. 

 

20,0 

66 Сприяння проведенню культурно-мистецьких 

заходів, присвячених українським історичним 

подіям і діячам, борцям за незалежність України та її 

територіальну цілісність. 

 

20,0 

67 Реалізація проєктів та заходів з популяризації і 

збереження культурної спадщини та культурних 

цінностей України, у тому числі туристично-

краєзнавчих екскурсій  для дітей і молоді. 

 

10,0 

68 Проведення заходів з виховання у дітей і молоді 

почуття особистої та національної гідності, 

усвідомлення національної своєрідності, подолання 

комплексів меншовартості, формування 

шанобливого ставлення до народних традицій. 

 

 

15,0 

69 Проведення заходів, спрямованих на  впорядкування 

історичних пам’яток, місць поховань невідомих 

солдатів, братських могил, меморіалів та об’єктів, 

які увічнюють пам’ять загиблих за незалежність і 

територіальну цілісність України. 

 

 

5,0 

70 Проведення місцевих військово-патріотичних 

вишколів присвячених Героям АТО/ООС, Революції 

Гідності, участь в обласних вишкільних  таборах, 

теренових іграх  для дітей та молоді „Гурби-

Антонівці” та „Легенда УПА”, вишкільних таборах 

„Лисоня” та „Волинсько-Подільська Січ”. 

 

 

30,0 

71 Реалізація проєктів та заходів, спрямованих на 

підвищення престижу військової служби та 

популяризації стандартів НАТО, у тому числі 

проведення у закладах освіти інформаційно-

просвітницьких та виховних заходів з питань 

безпеки, домедичної підготовки, підвищення 

престижу військової служби. 

 

 

10,0 

72 Підготовка та проведення шкільних, місцевих етапів, 

участь в обласних змаганнях Всеукраїнської дитячо-

юнацької військово-патріотичної гри „Сокіл” 

(„Джура”). 

 

20,0 

73  Поширення соціальної реклами, спрямованої на 

консолідацію суспільства навколо захисту України, 

популяризацію військової служби, утвердження 

спадкоємності традицій борців за незалежність 

України, донесення достовірної інформації про роль 

Збройних Сил України, інших військових 

формувань, утворених відповідно до законів 

України, у забезпеченні миру і стабільності в Україні 

та в світі. 

 

 

 

 

10,0 

74 Забезпечення участі представників об’єднаної  
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територіальної громади в обласних, всеукраїнських 

та міжнародних заходах і проєктах національно-

патріотичного виховання. 

15,0 

75 Висвітлення у засобах масової інформації матеріалів 

про національно-патріотичне виховання молоді, про 

досвід роботи у цьому напрямі різних соціальних 

інституцій, у тому числі ветеранських, громадських 

організацій, із залученням до обговорення проблем 

патріотичного виховання молоді відомих вчених, 

державних та громадських діячів, представників 

культури і мистецтва, педагогів, ветеранів УПА, 

лідерів і активістів громадських організацій. 

 

 

 

20,0 

76 Програма 

розвитку 

фізичної 

культури і 

спорту в 

Збаразькій 

міській 

територіальній 

громаді на 2021 

Проведення змагань, спортивних та спортивно-

масових заходів, спортивних фестивалів тощо у 

населених пунктах громади. Організація 

аматорських змагань ( в т.ч. з гирьового спорту та 

вільної боротьби) для дітей, юнацтва, молоді та 

дорослих. Придбання та виготовлення спортивного 

інвентаря, сувенірної продукції тощо для проведення 

заходів серед населення громади. 

 

 

 

100,0 

77 Виготовлення та розміщення соціальної реклами у 

засобах масової інформації, у тому числі соціальних 

мережах, щодо переваг здорового способу життя, 

рухової активності, формування відповідальності за 

власне здоров’я та утвердження національної ідеї 

про соціально активну, фізично-здорову та духовно 

багату особистість. 

 

 

 

50,0 

78 Модернізація  та зміцнення матеріально-технічної 

бази дитячо-юнацької спортивної школи, 

комунальних підприємств, установ, організацій 

фізкультурно-спортивної спрямованості, 

забезпечення їх необхідним обладнанням та 

інвентарем, у тому числі офісною технікою та 

іншими технічними засобами для проведення 

спортивних заходів. 

 

 

 

40,0 

79 Забезпечення проведення інформаційно-

просвітницьких акцій до дат, визначених ВООЗ та 

МОЗ України: Всесвітнього дня здоров’я, 

Всесвітнього дня боротьби з тютюнопалінням, 

Всесвітнього дня боротьби з наркоманією, 

Міжнародного дня відмови від паління. 

 

 

20,0 

80 Забезпечення вихованців, спортсменів та тренерів 

(тренерів-викладачів) закладів фізичної культури і 

спорту спортивним одягом, спортивним спеціальним 

взуттям, спортивним інвентарем індивідуального 

користування, тощо. 

 

 

50,0 

81 Проведення навчально-тренувальних зборів в т.ч. ( з 

гирьового спорту та вільної боротьби), а також для 

команд спортивних федерацій, товариств, клубів 

з олімпійських видів спорту; 

з неолімпійських видів спорту. 

 

 

 

70,0 

50,0 

82 Проведення спортивних заходів (чемпіонатів,  
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першостей, турнірів, інших змагань міжнародного, 

всеукраїнського та місцевого рівнів 

з олімпійських видів спорту; 

з неолімпійських та інших видів спорту. 

 

 

40,0 

40,0 

83 Участь спортсменів громади, ігрових команд у 

чемпіонатах, турнірах, змаганнях з видів спорту 

місцевого, обласного, всеукраїнського та 

міжнародного рівнів, у тому числі чемпіонатах 

України. 

з олімпійських видів спорту; 

-    з неолімпійських видів спорту. 

 

 

 

 

 

40,0 

30,0 

84 Спортивне таборування, забезпечення оздоровлення 

та відпочинку вихованців комунальної дитячо-

юнацької спортивної школи, спортивних клубів 

громади. 

 

50,0 

85 Забезпечення проведення багатоступеневої 

Спартакіади сіл громади з різних видів спорту 

та проведення місцевого етапу Всеукраїнського 

змагання «Мама, тато, я – спортивна сім’я» та участь 

представників громади в обласному етапі. 

 

 

40,0 

 

 

86 Медичне забезпечення підготовки спортсменів, у 

тому числі медичний контроль та забезпечення 

медичного супроводу для проведення спортивних 

заходів та участі у спортивних заходах. 

 

 

20,0 

87 Відзначення грошовими персональними виплатами 

спортсменів, їх тренерів, діячів фізичної культури і 

спорту, стипендії провідним спортсменам, їх 

тренерам та діячам фізичної культури і спорту 

(згідно окремих положень). 

 

 

180,0 

88 Проведення урочистих заходів та імпрез до 

визначальних дат та подій у сфері фізичної культури 

та спорту. 

 

30,0 

89 Реконструкція існуючих об’єктів спортивної 

інфраструктури громади (у тому числі виготовлення 

проектно-кошторисної документації). 

 

20,0 

90 Реконструкція, модернізація стадіонів громади. 20,0 

91 Обслуговування та поточні ремонти, модернізація 

універсальних ігрових майданчиків, майданчиків з 

вуличними тренажерами. 

 

20,0 

92 Модернізація приміщень комунальних закладів 

фізичної культури і спорту. 

20,0 

93 Покращення  матеріально - технічної бази Збаразької 

ДЮСШ 

520,0 

94 Проведення спортивно - тренувальних заходів, 

навчально - тренувальної роботи 

300,0 

95 Програма 

розвитку 

футболу на 

території 

Збаразької 

міської 

Сприяти створенню нових футбольних команд, 

клубів із залученням до них жителів громади, які 

будуть приймати участь у спортивних змаганнях з 

футболу різного рівня. 

 

- 

96 Проведення турніру серед футбольних  команд 

Збаразької територіальної громади. 

50,0 
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97 територіальної 

громади на 2021 

рік 

Придбання спортивного інвентаря, (подарунків, 

кубків, медалей, грамот, м’ячів, сіток, форми, 

лікувальних та профілактичних медичних засобів). 

Виготовлення соціальної реклами. 

 

100,0 

98 Участь в районних, обласних та  всеукраїнських 

змаганнях команд   громади з футболу (харчування, 

проїзд, забезпеченням транспортом, проживання, 

придбання бензину та дизпалива, стартові внески для 

участі у змаганнях). 

 

 

700,0 

99 Проведення навчально-тренувальних зборів збірної 

команди Збаразької ТГ по підготовці до районних, 

обласних та всеукраїнських змагань. 

 

100,0 

100 Оплата послуг суддів та медичних працівників 

районних,обласних змаганнях на території міської 

ради (Збаразької ТГ). 

 

50,0 

101 Систематично висвітлювати через засоби масової 

інформації події пов'язані з футболом в Збаразькій 

ТГ. 

 

- 

102 Розвиток 

житлово-

комунального 

господарства та 

інфраструктури 

 

Встановлення спортивного комплексу «Юніор» на 

вул. Д. Вишнівецького 

49 990,00 

103 Встановлення дитячого майданчика в с. Максимівка 

 

46 490,00 

104 Встановлення дитячого майданчика в с. Вищі 

Луб'янки (вул. Шевченка) 

46 490,00 

105 Встановлення дитячого майданчика в с. Шили 46 490,00 

106 Встановлення дитячого майданчика в с. Шимківці 46 490,00 

107 Капітальний ремонт частини парку Бурляя 2 000 000,00 

108 Придбання автогрейдера 3 400 000,00 

109 Придбання автовишки 2 200 000,00 

110 Капітальний ремонт частини Майдану Франка 1 500 000,00 

111 Капітальний ремонт прибережної зони озера ( 

грандові кошти – 2 роки, співфінансування)  

10 800 000,00 

112 Роботи з огородження обєктів водозаборів “АТП” та 

“ Базаринці” 

290,00 

113 Влаштування нової електричної мережі від 

трансформаторної підстанції КТП-25 

40,00 

114 Придбання запірної арматури для заміни на 

каналізаційно-насосній станції по вул ,Січових 

Стрільців і вул .Яворницького в м.Збараж, напірного 

шланга для асенізаційного автомобіля 

25,00 

115 Промивка каналізаційно-насосної станції по 

вул.Січових Стрільців у м.Збараж 

55,00 

116 Виготовлення проектно-кошторисної документації 

щодо капітального ремонту водогонів по 

вул.Гайдамацькій та Франка у м.Збараж 

120,00 

117 Виготовлення проектно-кошторисної документації з 

влаштуванням мереж водопостачання та 

водовідведення по вул. Котляревського у м.Збараж 

151,00 
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118 Придбання спеціального автомобіля БЕЛАВА 27с 690,00 

119 Придбання краново-маніпуляторної установки на 

базі автомобіля МАЗ-4571 

1780,00 

120 Капітальний ремонт водопостачання і каналізації по 

вул.Січових Стрільців м.Збараж 

1773,836 

121 Капітальний ремонт водопостачання і каналізації по 

вул.Івасюка м.Збараж 

1835,01 

122 Капітальний ремонт водопостачання і каналізації по 

вул.Івана Франка м.Збараж 

3560,210 

123 Капітальний ремонт водопостачання і каналізації по 

вул.Д.Галицького м.Збараж 

3137,954 

124 Будівництво очисних споруд селища Цукрового 

заводу у м.Збараж 

14000,00 

125 Модернізація приладів обліку питної води 2.5 тис 

абонентів МКП “Збараж” 

3000,00 

126 Забезпечення 

культурних 

потреб 

населення 

Капітальний ремонт даху філії “Центр культури і 

дозвілля” с. Розношинці 

1518,7 

127 Ремонт даху приміщення філії “Центр культури і 

дозвілля” с. Гніздичне 

300,00 

128 Ремонт даху приміщення філії “Центр культури і 

дозвілля” с. Добриводи  

300,00 

129 Ремонт даху приміщення клубу              с. Решнівка 

філії “Центр культури і дозвілля”        с. Шимківці  

1300,00 

130 Коригування кошторису на капітальний ремонт  

Центру культури і дозвілля Збаразької міської ради 

60,00 

131 Театралізований гала-концерт “Лиш би синє небо, 

лиш би жовтий колос…”, присвячений       30-ій 

річниці незалежності України 

319,00 

132 Всеукраїнський фестиваль-конкурс патріотичного 

мистецтва, присвячений Дню захисника України м. 

Збараж, Всеукраїнський фестиваль мистецтв 

“Найсолодше ім’я України”, присвячений 30-ій 

річниці Всеукраїнського референдуму 

223,0 

133 Капітальний ремонт системи опалення нижнього 

корпусу Збаразької мистецької школи по вул. 

Незалежності, 6 м. Збараж 

460,00 

134 Встановлення автоматичної охоронної сигналізації 

та камер відеоспостереження верхнього та нижнього 

корпусів Збаразької мистецької школи по вул. 

Незалежності 5 та 6       м. Збараж 

50,00 

135 Поточний ремонт зовнішніх стін корпусу № 1 та № 2 

Збаразької мистецької школи 

30,00 

136 Капітальний ремонт сцени великого та малого залу 

Збаразької мистецької школи 

75,00 

137 Поточний ремонт стін, стелі малого залу та класів 

Збаразької мистецької школи 

50,00 

138 Оновлення матеріально-технічної бази бібліотек 

Збаразької громади (придбання літератури, 

комп’ютерів, підключення закладів до мережі 

Інтернет) 

250,00 

139 Поточний ремонт читальних залів, кабінетів КУ 180,00 
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“Публічна бібліотека Збаразької міської ради” та 

бібліотек - філій 

140 Ремонт даху бібліотеки – філії с. Синява КУ 

“Публічна бібліотека Збаразької міської ради” 

200,00 

141 Підвищення 

тривалості 

життя та 

доступу до 

належного  

медичного 

обслуговування 

Закупівля для АЗПСМ КНП “Збаразький ЦПМСД” 

Збаразької МР обладнання медичного призначення  

780,0 

142 Проведення поточного ремонту приміщень КНП 

“Збаразький ЦПМСД” Збаразької МР 

4000,0 

143 Проведення заходів щодо енергозбереження  

АЗПСМ КНП “Збаразький ЦПМСД” Збаразької МР 

500,0 

144 Закупівля для КНП “Збаразька ЦЛ” Збаразької МР 

обладнання медичного призначення 

3930,0 

145 Проведення заходів щодо енергозбереження та 

поточних ремонтів  КНП “Збаразька ЦЛ” Збаразької 

МР 

7205,0 

146 Розвиток 

туристично-

рекреаційної  

інфраструктури 

Проведення комплексного огляду пам’яток та 

визначення їх технічного стану. Екологічна 

експертиза рекреаційних об’єктів природо-

заповідного фонду. 

10,00 

147 проведення інвентаризації об’єктів туристичної 

інфраструктури 

 

148 сприяння пристосуванню об’єктів культурної 

спадщини для використання у туристичній сфері, у 

тому числі  для організації відвідування осіб з 

обмеженими фізичними можливостями 

10,00 

149 Облаштування місць для стоянок і короткочасних 

зупинок туристично-екскурсійних автобусів, 

автотуристів 

20,00 

150 облаштування місць для стоянок і короткочасних 

зупинок на пішохідних і водних маршрутах,  

реконструкція діючих локацій. 

50,00 

151 маркування та освітлення туристичних 

велосипедних, водних і пішохідних маршрутів, 

розміщення інформаційних постерів про туристичні 

об’єкти 

20,00 

152 Обґрунтування та розробка радіальних та кільцевих  

туристичних маршрутів 

 

153 Розробення та імплементація туристичного 

маршруту “Давній Збараж: три культури — одна 

історія” 

10,00 

154 Розробка оригінал-макетів та виготовлення 

рекламно-поліграфічної продукції, сувенірів та 

устаткування для реалізації маршруту. 

50,00 

155 Створення комунального підприємства  

“Туристично-інформаційний центр Збаразької 

громади” 

216,00 

156 Подача якісних грантових (конкурсних) заявок на 

пристосування та ревіталізацію об’єктів культурної 

спадщини громади 

 

157 організація регіональних виставок та конференцій, 

сприяння у проведенні фестивалів та інших заходів 

10,00 
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158 Створення та функціонування туристичного 

інформаційного  веб-ресурсу ,,Збирайся у Збараж” 

30,00 

159 Співпраця з маркетинговими та рекламними 

агенціями, засобами масової інформації з метою  

створення і популяризації туристичного бренду 

громади та розроблення бренд-айдентик 

10,00 

 

Секретар міської ради              Роман НАПОВАНЕЦЬ    

Віталій Шепель 

 



 

Додаток 2 

 

                                                           ТАБЛИЦЯ 

                                       ремонту доріг в населених пунктах 

                             на території Збаразької  міської  ради у 2021 році 

№ Назва населеного пункту Назва об’єкту 

1 
 

м. Збараж 
 

Ямковий ремонт дороги по вул. Д. Вишнівецького 

Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. 

Гайдамацька 

Ямковий ремонт дороги по вул. М. Грушевського (від 

будинку №1 до будинку №11) 

Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Довга 

Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Єдності 

Ямковий ремонт дороги по вул. Заводська 

Ямковий ремонт дороги по вул. Зелена 

Поточний ремонт дорожнього покриття вул. С. 

Корольова 

Ямковий ремонт дороги по вул. М. Коцюбинського 

Поточний ремонт дороги по вул. Лесі Українки 

Поточний ремонт вул. М. Лисенка 

Ямковий ремонт дороги по вул. Д. Нечая 

Ямковий ремонт дороги по вул. Павленка 

Ямковий ремонт дороги по вул. Шолом-Алейхема 

Ямковий ремонт дороги по вул. Січових Стрільців 

Ямковий ремонт дороги по вул. І.Франка 

Ямковий ремонт дороги по майдану Франка 

Поточний ремонт дороги на Центральному кладовищі 

Ямковий ремонт дороги по вул. Р. Білинських 

Ямковий ремонт дороги по вул. Прашка 

Поточний ремонт дороги по вул. Сірка 

Поточний ремонт дорожнього покриття  вул. 

Слов’янська 

Поточний  ремонт дорожнього покриття  вул. 

Черняховського 

Поточний ремонт дороги по вул. Шевченка 

Поточний ремонт дороги по вул. Вишнева 

Поточний ремонт дороги по вул. Злуки 

Поточний ремонт дороги по вул. Я. Мудрого 

Поточний ремонт дороги по вул. Богуна 

Поточний ремонт дороги по вул. М. Гоголя 

Ямковий ремонт дороги по вул. Заводська 

Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Садова 

2 Болязуби Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Б. 

Хмельницького 

3 Вищі Лубянки Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Зелена 

4 Грицівці Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Дружби 

5 Діброва Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. С. 

Ковпака 

6 Добромірка Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. 

Незалежності 



 

7 Карначівка Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Дубина 

8 Колодне Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. 

Прибережна 

9 Красносільці Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Адамівка 

Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. 

Голодівка 

10 Максимівка Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Й. 

Сліпого 

11 М. Глибочок Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. 

Володимира Великого 

12 Мусорівці Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Долинна 

13 Новий Рогівець Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Б. 

Хмельницького 
14 Решнівка Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. 

Вчительська 

Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Лісна 

15 Розношинці Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. 

Стефаника 

Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. 

Стефаника - бічна 

16 Синява Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. П. 

Турського 

Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Б. 

Хмельницького 

17 Чернихівці Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Вишнева 

Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Кривулі 

Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. 

Молодіжна 

Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. І. Франка 

Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Шкільна 

18 Шили Збаразькі Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Лесі 

Українки 

19 Шимківці Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Злуки 

Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Садова 
 

 
У квітні 2021 року ТОВ «Авакс-Проф» проведено ямковий ремонт дорожнього 

покриття  на автомобільній дорозі С200623 Р-43 – Збараж – Р-43 (вул. Незалежності, 

м-н Івана Франка), у червні – С200624 М-19-Збараж- С200623 (вул. Грушевського). 

МКП по благоустрою «Добробут» проведено поточний (ямковий) ремонт доріг 

у м. Збараж (вул. Січових Стрільців, майдан Івана Франка, дорога на Центральному 

кладовищі по вул. Грушевського), грейдерування доріг і вулиць м. Збараж             

(вул. Мазепи, Довга, Симиренка, Корольова, Чайковського) та у населених пунктах 

громади. 

У 2021 році заплановано проведення поточного середнього  ремонту 

автомобільних доріг загального користування місцевого значення за рахунок 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам: 

- С200627 Болязуби – Колодне на ділянці км 0+000 – км 5+890 (окремими 

ділянками) на суму 3 857 140,00 грн. проведено тендер, переможець «ТОВ Авакс-



 

Проф», замовник робіт – управління капітального будівництва 

облдержадміністрації; 

- С200620 Нижчі Луб’янки – Новий Рогівець км 0+000 – км 8+300 окремими 

ділянками (орієнтовна вартість – 3 848 622 грн.), оголошено тендер до 02.07.2021р., 

замовник – КП Наглядінвестбуд обласної ради; 

- С200622 Зарубинці – Оприлівці – Доброводи (вартість – 3 874 908,00 грн.), 

замовник – управління капітального будівництва ОДА. Проведено ремонт ТОВ 

«Авакс Проф». 

- ремонт вулиці 22 Січня в м. Збараж км 0+000 – км 0+700 (орієнтовна вартість 

– 2865697 грн.). Виготовлено проектно-кошторисну документацію. Замовником 

робіт є КП Наглядінвестбуд обласної ради. Оголошено тендер до 06.07. 2021р. 

 Капітальний ремонт вул. Данила Галицького в м. Збараж км 2+434 –                 

км 4+021. Вартість робіт становить 13 875 000,00 грн. Підписано договір з «ТОВ 

Авакс-Проф». Замовник робіт КП Тернопількомунінвест обласної ради. 

Надано перелік автомобільних доріг загального користування місцевого 

значення в управління капітального будівництва ОДА для проведення ремонту. 

1. С200623 Р-43 – Збараж – Р-43 (ділянки по вул. Незалежності, майдан імені       

І. Франка та вул. Чорновола); 

 2. С200630 Решнівка – Колодне (с. Шимківці вул. Травнева);  

 3.  С200624 М-19 – Збараж – С200623 (ділянка по вул. Грушевського); 

 4. С200603 Збараж – Максимівка (вул. Максимівське шоссе, ділянки дороги в 

межах с. Грицівці та  с. Максимівка); 

 5. С200605 Збараж - Р.Село (вул. М. Богуславки в м. Збараж, ділянка дороги 

від залізничного моста до с. Киданці); 

 6.  С200607 (М-19-Збараж-С200623) - з/д станція Збараж;  

 7.  С200606 Збараж – Зарудечко;   

 8.  С200604 (Збараж – Підволочиськ) - Добромірка; 

 9. С200614 Гніздичне-Кобилля-Іванчани через Хоми (ділянка дороги   в межах 

села Кобилля); 

 10.  С200636 Витківці-Заруддя; 

 11. С200631 (Гніздичне-Держдорога М-19)-Чеснівський Раковець; 

 12. С200615 Капустинці – Синява – Р-43; 

 13. С200635 Максимівка-Чагарі Збаразькі. 

 
 
 
 
 

Секретар ради                                Роман НАПОВАНЕЦЬ   

 
 


