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ВСТУП 
   План соціально-економічного розвитку Скалатської об’єднаної 

територіальної громади на 2020-2021 рік (надалі План ) розроблений 
виконавчим комітетом на основі аналізу поточної ситуації в господарському 
комплексі об’єднаної 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 об’єднаної територіальної громади. 

    План розроблений на підставі Закону України “Про державне 
прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку 
України” від 23.03.2000 р. №1602 - Ш; постанови Кабінету Міністрів України 
від 26 квітня 2003 року №621 “Про розроблення прогнозних і програмних 
документів економічного і соціального розвитку та складання проекту 
державного бюджету”; вимог до реалізації Плану дій “Україна - ЄС”, згідно 
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказу №75 
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України від 30 березня 2016 року Про затвердження Методичних 
рекомендацій щодо формування і реалізації прогнозних та програмних 
документів соціально-економічного розвитку об'єднаної територіальної 
громади, Розпорядження КМУ від 01.10.2014 року №902 “Про національний 
план дій з відновлювальної енергетики на період 2020 року” та Стратегії 
інноваційного розвитку України на 2010 - 2020 років умовах глобалізаційних 
викликів”, 
• Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року; 
• Стратегія розвитку Тернопільської області на період до 2020 року. 
План заходів з реалізації у 2018-2020 роках визначені «Стратегією розвитку 
Тернопільської області на період до 2020 року». 
       Мета Плану - вироблення та втілення єдиної політики розвитку 
Скалатської об’єднаної територіальної громади у 2020-2021 роках. Основною 
метою Плану є створення умов для забезпечення соціально-економічного 
розвитку ОТГ, перетворити громаду на територію комфортного проживання, 
адже людина стає центром та пріоритетом економічного розвитку об’єднаної 
громади на тривалу перспективу.  
 

1. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА ПЛАНУ 
СОЦІАЛЬНО_ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СКАЛАТСЬКОЇ 
ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ  
1.1. Географічне розташування  

 
15 липня 2015 року в рамках адміністративно-територіальної реформи 2015 

року утворилась Скалатська міська рада об’єднана територіальна громада. До 

складу громади входять 16 населених пунктів: м.Скалат,с.Криве, с.Поплави, 

с.Поділля, с.Хоптянка, с.Городниця, с.Зарубинці, с.Остап’є, с 

.Колодіївка, с.Панасівка, с.Митниця, с.Теклівка, с.Магдалівка, с. Полупанівка, 

с.Старий Скалат, с.Новосілка. Територія громади охоплює 224км². 
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Скалатська громада межує з Підволочиською та Гримайлівською, 
Іванівською, Великогаївською громадами.  

Відстань від адміністративного центру громади до районного центру -23 
км, Відстань від громади до обласного центру-35 км 

     Скалатський замок XVII ст. входить до Збаразького історико - 
архітектурного національного заповідника «Замки Тернопілля». На території 
замку діють краєзнавчі музеї. 

У с.Старий Скалат, на схилах заповідника «Медобори», розташований 
Меморіальний музей-садиба Леся Курбаса. У с. Магдалівка відкрито 
шкільний музей ім. Родини Голоядів. 

У межах лісового урочища «Кругляк» розташована «Скалатська 
степова ділянка» - ботанічна пам'ятка природи місцевого значення. 

На території села Старий Скалат знаходиться екологічно чистий 
ландшафтний заказник «Велике Сідло», де дві гори ніби зрослися між 
собою, до підніжжя притулилася невелика водойма з чистою водою, тут 
мешкають чайки, рідкісні сірі чаплі, на схилах гір ростуть унікальні види 
рослин, які занесені до Червоної книги. 

У с. Городниця-Остап’є розташований заповідник фонду ботанічного 
заказника місцевого значення «Гостра могила», заповідник «Медобори», 
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«Музикова скеля» та частина ботанічної пам'ятки природи місцевого 
значення. На території села виявлено археологічні пам'ятки культури 
кулястих амфор та черняхівської культури. 

Поблизу с.Новосілка виявлено археологічні пам'ятки скіфського 
періоду, у селі знаходяться геологічна пам'ятка природи викопні рифи 
Сарматського моря, скелі Пазина і Чорна, ботанічна пам'ятка «Дуб 
«Король», а також пам'ятка природи місцевого значення «Останці 
Подільських Товтр». 

У північній частині села Полупанівка пролягла «Свята гора», із якої 
беруть початок декілька джерел, вода яких славиться своїми цілющими 
властивостями. На горі, поміж римо-католицьким костелом і 
православною церквою, вибудована «Хресна дорога» із 14 образами Ісуса 
Христа напередодні сходження на Голгофу. 

Починаючи із 1997 р., в межах України став відомим Колодіївський 
монастир, який досі приваблює віруючих християн та інших туристів. 

 
 
 
  
1.2. Демографічна характеристика об’єднаної громади 

Населення громади становить 14093 чоловік, (жінок – 7609; чоловіків 6484) - 
кількість дітей віком до 16 років, 6271 - чисельність постійного населення 
віком від 16-59 років. Переважна частина населення займається розвитком 
сільського господарства, його переробкою. Більшість факторів, які впливають 
на демографічну ситуацію в населених пунктах ОТГ формуються на 
загальнодержавному рівні і залежать від фінансово-економічного стану та 
добробуту населення. Подолання фінансової кризи та поліпшення 
економічного стану населення в свою чергу призведе до досягнення сталого 
демографічного розвитку, нормалізації і відтворення життєвих цінностей 
об’єднаної територіальної громади. Розподіл населення Скалатської ОТГ у 
відсотковому співвідношенні станом на 1.01.2019р. наведено у діаграмі: 
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Сфера утвердження гендерної рівності 

 Станом на 2019 рік в Скалатській міській раді ОТГ 51 людина. З них 40 

жінок та 11 чоловіків. 13 жінок займають керівні посади в старостинських 

округах та відділах міської ради  ради та 9 чоловіків, що займають керівні 

посади. Збільшення рівня представництва жінок в органах місцевого 

самоврядування громади різних рівнів при проведенні місцевих виборів: - 

підвищення рівня представництва жінок громади у виборчих кампаніях; - 

внесення на постійній основі до програм курсів підвищення кваліфікації 

державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та 

працівників державних установ питань забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків та забезпечення навчанням рівних прав та 

забезпечення навчанням не менше ніж 10% державних службовців, посадових 

осіб місцевого самоврядування та працівників державних установ; План 

соціально-економічного розвитку Скалатської міської ради  ОТГ на 2020-

2021рр - створення ефективної системи співпраці органів державної влади, 

міжнародних і громадських організацій, діяльність яких спрямована на 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у суспільстві; - 

створення умов для своєчасного виявлення фактів дискримінації за ознакою 

статі та забезпечення надання ефективної допомоги постраждалим від 

дискримінації на всіх рівнях; - залучення громадськості до вирішення 

проблем впровадження державної гендерної політики в області запобігання 

дискримінації за ознакою статі. Головною причиною високої зайнятості серед 

жінок є низькі доходи сім’ї –на рівні прожиткового мінімуму. В умовах 

нестабільного соціально-економічного розвитку і падіння життєвого рівня, 

більшості населення, трудова зайнятість жінок являє собою головний спосіб 

виживання багатьох сімей. Щодо зайнятості чоловіків, то вона пов’язана 

перш за все з бажанням зберегти свій соціальний статус (високий рівень 

зарплати, професіоналізм).  
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1.3. Економічний потенціал Скалатської ОТГ   
 Важливу роль в економічному розвитку громади відіграють приватні 
підприємці, що працюють в різних галузях економіки, від надання послуг до 
сільського господарства. На території громади зареєстровано 140 юридичних 
підприємств та організацій, 190 фізичних осіб підприємців. Основу 
економічного розвитку громади становить сільське господарство. Близько 76% 
земель громади мають сільськогосподарське призначення.  

Для спрощення процедури реєстрації бізнесу в  2018 році у Скалатській 
громаді був відкритий Центр надання адміністративних послуг, який 
проводить державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи, яка 
має намір стати підприємцем; 

       3.10.2019 р. було відкрито консультативний пункт для ведення бізнесу 
Скалатська ОТГ в якому будуть надавати безкоштовні консультації щодо 
створення, ведення, розвитку бізнесу. 
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     Площа ріллі становить - 17059,412 га, а це - понад 76% від загальної площі, пасовища 
- 6,5%, багаторічні зелені насадження - 0,89% та інше. Більшу частину сільського 
господарства громади складає рослинництво. Основними сільськогосподарськими 
культурами є зернові, олійні, цукрові буряки, овочеві культури, фрукти. 
     На території Скалатської ОТГ найбільшими виробниками сільськогосподарської 
продукції виступають: ТОВ «Агро-Млин», ТОВ «Новосілка»; фермерські господарства: 
«АМЕТИСТ», «Щедра нива»; «Золотий жайвір»; «Барселона»; «Новагріс»; «Поділля - 
Агро»; «Золота діброва»; ПП «Скалатхлібпромбуд»; ПП «Дари ланів»; ПАП 
«Відродження»; 
- ТОВ «Скалат-продукт» - веде діяльність із вирощування курей; 
- ТОВ «Агропарк» - забій великої рогатої худоби; 
     Послуги з переробки сільськогосподарської продукції надаються: 
ТОВ «Агро-млин», ПП Шубяк І.О.; ДП «Новосілківський спиртзавод». 
На території об’єднаної територіальної громади промислове виробництво представлене 
наступною діяльністю: ТОВ «Хутір» ЛТД; ПП Волянюк Л.Т., ПП Швирло Б.Б., ТДВ 
«Шустов - Спирт», ПАТ «Фабрика «Лотос». 
      Виробництво будівельних матеріалів забезпечують: Зарубинецький цегельний 
завод, Цегельний завод ЖБК «Яселко»; ТОВ «ОЦЗ», ТОВ «АГРОТЕХПРОД», ТОВ 
«Полупанівський кар’єр» ,ТОВ «Кар’єр Городниця», ТОВ «Кар’єр Новосілка». 

У м.Скалат приватні підприємці здійснюють: 
- виготовлення і укладання бруківки (ТОВ «Хутір» ЛТД, ПП Волянюк Л.Т., ПП 
Швирло Б.Б.), 
- виготовлення та монтаж вікон і дверей (ПП Волянюк Л.Т., ПП Швирло Б.Б.). 
- Деревообробну галузь в громаді представляють: столярні цехи ПП Лейцусь 
В.В., ПП Поруцький Б.Я.. 
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На території об’єднаної громади функціонує 4 заклади громадського 
харчування. Заклади роздрібної торгівлі розміщені у кожному населеному пункті. 
Домінуюча частина працездатного населення зайнята в особистому селянському 
господарстві, за рахунок заробітчанства в інших регіонах та країнах. 
Експлуатація доріг на протязі багатьох років без проведення 
капітального/поточного ремонту залишається у жахливому стані, що 
унеможливлює повноцінне задоволення потреб населення у товарах і 
послугах. 

Процес об’єднання надав нові можливості громаді щодо реалізації у 2016-
2019 році важливих соціально-економічних проектів. Зокрема, за рахунок коштів 
державної субвенції на формування інфраструктури об’єднаної територіальної 
громади, у сумі 22572,100 тис. грн. Завдяки цим коштам міська рада завершила 
ремонтні роботи на дорогах в селі Остап’є на вулиці Мазури та в с. Полупанівка 
по вулиці Л. Українки. вул. Незалежності м.Скалат   на очисних спорудах і КНС 
у м. Скалат КУБО-100, придбати техніку для МКП «Комунальник»,  будівництво 
системи водопостачання в с. Магдалівка, капітальний ремонт частини 
приміщення Скалатської КРЛ, закупівля обладнання для Скалатської КРЛ, 
капітальний ремонт частини Скалатського  будинку культури, капітальні ремонти 
по енергозбереженню освіта, культура, лікарня. 

1.4.Характеристика соціальної інфраструктури громади  
Освіта  
  мережа загальноосвітніх навчальних закладів об’єднаної громади  

№ ЗОШ ступені Учні  вчителі 
1 Скалатська  І-ІІІ 433 47 
2 Колодіївська  І-ІІІ 128 23 
3 Магдалівська  І-ІІІ 96 23 
4  Остап’їаська І-ІІІ 163 28 
5 Староскалатська І-ІІІ 133 22 
6 Городницька І-ІІ 73 20 
7 Кривенська І-ІІ 86 21 
8 Новосілківська І-ІІ 118 17 
9 Поділля НВК  54 14 
10 Полупанівська І-ІІ 61 16 

Садочки  
№ ДНЗ діти Вихователі  
1 Скалат  140 12 
2 Городниця 21 2 
3 Зарубинці 17 2 
4 Колодівка 30 3 
5 Магдалівка 16 2 
6 Криве 19 2 
7 новосілка 26 3 
8 Остап’є 34 3 
9 Полупанівка 20 2 
10 Старий Скалат 32 2 
11 НВК Поділля 13 1 

 
 
 
Активну діяльність веде  позашкільний навчальний заклад «Будинок 
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школяра» який відвідує 352 учні та 15 вчителів. 
Кожна ЗОШ об’єднаної громади оснащена спортзалом, функціонують вісім 

шкільних стадіонів. 
Започаткована щорічна спартакіада сільських команд з фізичної культури, 

яка проводиться на Скалатському міському стадіоні. 
Футбольна команда Скалата бере участь у щорічному чемпіонаті району 
\Охорона здоровя : 
У м.Скалат функціонує Скалатська комунальна районна лікарня, яка зараз 

проходить перетворення на НКП. Підрозділами якої є приймальне відділення, 
терапевтично-неврологічне, педіатричне поліклінічне, рентген-кабінет, клініко-
діагностична лабораторія, фізіотерапевтичний кабінет, господарсько-
обслуговуюча служба, бухгалтерія. Розгорнуто 70 ліжок, працює 22 лікарі, 
середнього медичного персоналу - 52, молодшого – 32, інші працвники – 24. 
Всього 131 чоловік.  

У 2019 р. було зроблено капітальний ремонт приміщення рентгенкабінету і 
впроваджується проект по закупівлі нового рентген апарату, також закуплено 
нове обладнання (біохімічний аналізатор, кардіохолтер, відеокольпоскоп, 
принтер для друку рентгенівських зображень). 

Лікарні необхідно придбати в приймальне відділення аппарат УЗД для 
діагностики захворювань судин щитовидної залози та захворювань шлунково-
кишкового тракту. 

В громаді вже створено в 2018 році НКП «Амбулаторія, групова практика 
Скалатської міської ради» в підпорядкуванні якої 5 амбулаторій. 

 
 
Культура  
Систематичне проведення культурно-масових заходів для мешканців 

громади і гостей забезпечують наступні заклади: 
№ Заклади культури  Кількість  
1  Скалатський міський будинок 

культури  
1 

2 Будинки культури  5 
3  Клуби 5 
4  бібліотеки 11 
5 Музична школа 1 

 
На території громади знаходиться Скалатський замок в якому проводяться 

громадою фестивалі. Також при школах громади є Народознавчий музей 
с.Поділля, Музей при Магдалівській ЗОШ І-ІІІ ст. ім.Родини Голоядів, 
Меморіальний музей-садиба Леся Курбаса у с. Старий Скалат. 

Робота закладів культури спрямована на збереження і розвиток української 
національної культури, активізації діяльності закладів культури, шляхів 
збереження існуючої мережі і посилення їх ролі в розгортанні процесів 
національно-культурного відродження, поліпшення матеріально-технічної 
бази.Проводяться свята,фестивалі, конкурси, інші культурно-мистецькі заходи 
повязані з відзначенням календарних та пам’ятних дат в Україні. 

 
Соціальна інфраструктура та надання адміністративних послуг 
Центр надання адміністративних послуг при виконавчому комітеті 

Скалатської міської ради є структурним підрозділом. Основними завданнями 
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ЦНАПу є: - організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та 
за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень; - спрощення процедури 
отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання; - надання 
консультацій та роз’яснень суб’єктам звернень про вимоги та порядок надання 
адміністративних послуг, що надаються через адміністратора, суб’єктів надання 
адміністративних послуг, які надають послуги безпосередньо; - надання 
вичерпної інформації щодо необхідного переліку документів для отримання 
адміністративних послуг. У Центрі надання адміністративних послуг Скалатської 
міської ради громадяни і суб’єкти господарювання мають можливість у зручний 
спосіб в одному місці отримати необхідні їм адміністративні послуги. Крім того, 
перевагою Центру є: - зручне територіальне розташування та логістика; - 
універсальне обслуговування фахівцями високого рівня; - орієнтований на 
громадян режим роботи; - некабінетна система обслуговування; - комфортні зони 
для очікування та обслуговування, в тому числі, для осіб з обмеженими 
можливостями; - максимальна інформативність (в т.ч. рецепція). Центр надання 
адміністративних послуг надає громадянам близько 120 послуг, в тому числі 
послуги з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців. За  
9 місяців 2019 рік працівниками Центру було надано населенню громади 4461 
адміністративних послуг та консультацій  .   

 У 2019 в центрі надання адміністративних послуг Скалатської міської ради 
встановлено спеціальне обладнання, для виготовлення закордонних 
біометричних паспортів громадян України та ID карт. Якісні адміністративні 
послуги при мінімальних витратах часу – головне завдання команди Центру 
надання адміністративних послуг Скалатської міської ради  об’єднаної 
територіальної громади. 

 
2. АНАЛІЗ СИЛЬНИХ СТОРІН, МОЖЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ, 
СЛАБКИХ СТОРІН ТА ЗАГРОЗ РОЗВИТКУ СКАЛАТСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ 
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ  
      Важливим елементом Плану соціально-економічного розвитку Скалатської ОТГ 
на 2020-2021 рр. являється SWOT-аналіз, який базується на врахуванні 
конкурентних переваг та обмежень.  SWOT-аналіз є одним з найбільш популярних 
аналітичних методів. Він використовується у всіх областях стратегічного 
планування в якості основного інструменту стратегічного аналізу. Даний аналіз є 
основою для виявлення і формування основних проблем та стратигічних питань, йог 
обуло проведено на основі опитування населення, обговорень. 

 
 
                     SWOT-АНАЛІЗ  
 

Сильні сторони Можливості 

1.Наявність робочої сили%; 

2.Культурно-історична спадщина; 

3.Значний туристичний та рекреаційний 

потенціал; 

4.Наявність природніх ресурсів(ліс, річки, 

рослини, лікарські рослини); 

5. Географічне розташування; 

6.Розвиток автентичних промислів 

1.Можливість транскордонної 

співпраці (проектна діяльність, обмін 

досвідом); 

2.Альтернативні джерела енергії ( 

вітрова та сонячна); 

3.Розвиток спортивного виду 

діяльності (футбол, міні футбол, 

волейбол, баскетбол, теніс); 
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(бджільництво, вівчарство, гончарство, 

ковальство) 

7.Екологічно чиста територія; 

8.Функціонування ЦНАП в громаді. 

4. Розвиток активних видів 

відпочинку; 

5. Створення туристичних маршрутів; 

6. Кооперування з метою виготовлення 

та розповсюдження екологічно чистої 

продукції; 

7. Відновлення природніх ресурсів 

(екосистем річок, лісів, озер); 

8. Розвиток медицини ; 

9. Наявність земельних ресурсів за 

межами населених пунктів ; 

10. Повернення у власність громади 

земель за межами населених пунктів; 

11.Інвестиції трудових мігрантів. 

Слабкі сторони Загрози 

1.Поганий стан доріг комунальної 

власності; 

2.Відсутність генплану; 

3.Мала кількість транспортних перевезень 

із сусідніми населеними пунктами; 

4. безробіття; 

5.низький рівень платоспроможності 

населення; 

6. Відсутність можливості утилізації ТПВ; 

7.низикий рівень громадської активності 

(участь в толоках, організації культурних, 

просвітницьких, наукових заходах, 

збереженні довкілля) 

8.застаріла\відсутня матеріально-технічна 

база, високий рівень зношення закладів 

соціальної сфери; 

9Відсутність  фабрик, заводів, підприємств 

(екопродукції, пекарень, пунктів збору 

молока); 

10.Високий рівень міграції трудового 

населення; 

11.Існують об’єкти незавершеного 

будівництва; 

12 Відсутність зон відпочинку в населених 

пунктах ОТГ (дитячі майданчики, лавочки, 

альтанки). 

 

1.Погіршення екологічної ситуації; 

2. Зниження рівня ґрунтових вод; 

3.Відсутня нормативно-правова база 

для забезпечення діяльності ОТГ за 

окремими напрямками; 

4.Збільшення міграції; 

5.Військові дії на Сході України; 

6. Нестабільна соціально-економічна 

та політична ситуація в країні. 
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2.1 Фінансово –бюджетна ситуація  

     Фінансово-бюджетна діяльність - це основний інструмент регулювання та 

стимулювання економічних і соціальних процесів в громаді, що реалізується за рахунок 

бюджетних ресурсів, власних коштів підприємств, установ та організацій, коштів 

позабюджетних фондів та коштів інвесторів.  

Головними напрямками щодо забезпечення наповнюваності бюджету у 2020-2021рр: 

-забезпечити повноту сплати орендної плати за земельні ділянки державної і 

комунальної власності згідно з укладеними договорами оренди землі; 

-удосконалення управління приватними майновими паями селян, шляхом передачі їх в 

оренду та концепцію, корпоратизації, акціонування чи продажу через аукціони; 

-забезпечення своєчасностіі повноти сплати податків і зборів, державного та місцевих 

бюджетів; 

-цільове , раціональне та економне витрачання бюджетних коштів; 

-забезпечення першочергових та соціально захищених видатків; 
За дев’ять місяців 2019 р. власні доходи бюджету об’єднаної громади, із 

розрахунку на 1 жителя, складали 1926,89 грн./ос., а фактичні показники виконання 
бюджету засвідчили досить високу фінансову незалежність (40,6% - власні ресурси 
(податки і збори; 59,4% - субвенція з державного бюджету1). При цьому питому вагу 
(56,2%) у структурі власних доходів складає податок з доходів фізичних осіб (табл. 
1.1). 

 

 

 

 

Таблиця 1.1 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 Власні 

ресурси 

Акцизний 

податок  

земля єдиний Інші  

податки 

ПДФО Державна  

субвенція 

 Тис.грн % Тис.грн % Тис.грн % Тис.грн % Тис.грн % Тис.грн % Тис.грн % 

2015 72403 100 6322 87 17164 23,7 18733 259 30184 41,7 - - - - 

2016 23715,877 100 692,462 3 3502,403 14,7 3806,692 16 5403,852 22,7 10310,529 43,4 8914,900 37,5 

2017 29237,034 100 826,111 3 4593,298 15,7 4690,695 16 1837,638 6,2 17289,292 59,1 5922,60 20,2 

2018 33522,554 100 1079,893 3,2 5333,697 15,9 6563,662 19,5 1326,604 3,9 19218,698 57,3 4040,9 12 

2019 

(за 9 

місяців) 

27155,736 100 992,461 3,6 4622,782 17 3891,940 14,3 2363,265 8,7 15285,288 56,2 2460,0 9 

 

 

 

 

Обсяги доходів Скалатської об’єднаної громади у 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 рр. 
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3. МЕТА, ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ ПЛАНУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ  

СКАЛАТСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

      Мета Плану соціально-економічного розвитку полягає у вирішенні 
спільних проблем мешканців усіх селищ та сіл, які увійшли до складу ОТГ 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. План спрямовано на місцевий економічний розвиток як 
процес стратегічного партнерства влади, громади та бізнесу Скалатської 
міської ради. План розвитку Скалатської ОТГ 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 об’єднаної громади на тривалу 
перспективу.             
      Головні завдання плану розвитку Скалатської територіальної громади: 

- 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 плану. 

      У процесі виконання План може уточнюватися. Зміни та доповнення 
будуть затверджуватися сесією об’єднаної територіальної громади за поданням 
голови або відповідних постійних депутатських комісії. 
     Для досягнення мети Плану було визначено стратегічні, операційні цілі, а 
також завдання, необхідні для досягнення соціально-економічного розвитку 
громади. 

 

 

ПЕРЕЛІК СТРАТЕГІЧНИХ ТА ОПЕРАЦІЙНИХ ЦІЛЕЙ ТА ЗАВДАНЬ ГРОМАДИ 

 

 
Стратегічні 

цілі 

Операційні цілі Завдання  

1. Сприяння 

розвитку 

економіки 

1.1. Розвиток 

інвестиційної 

політики на 

території ОТГ; 

1.1.1. Підготовка інвестиційних продуктів; 

1.1.2. Удосконалення процедур залучення 

інвестицій; 

1.1.3. Популяризація інвестиційних 

можливостей громади. 

1.1.4. Розробка генерального плану в 

м.Скалат та населених пунктів громади 

1.2. Створення умов 

для розвитку малого 

та середнього бізнесу; 

1.2.1. Сприяння розвитку малого та 

середнього бізнесу; 

1.2.2Прозорість та спрощення процедур 

реєстрації бізнесу 
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1.3. Розвиток туризму; 1.3.1. Створення туристичної зони на 

території громади; 

1.3.2.Розвиток екологічних видів туризму 

1.3.3.  Розвиток сільського зеленого 

туризму в Скалатській ОТГ 

 

2. Покращення 

інфраструктури 

громади; 

2.1.Покращення 

стану дорожнього 

покриття; 

2.1.1. Поточний та капітальний ремонт 

доріг, та тротуарів; 

2.1.2. Придбання спеціалізованої  

техніки та обладнання  для комунальних 

підприємств ; 

2.2. Покращення 

матеріально-

технічного стану 

закладів соціальної 

сфери громади; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1. Капітальний та поточний ремонт 

адміністративних будинків, 

2.2.2. Реконструкція, капітальний та 

поточний ремонт, приміщень закладів 

освіти, проведення енергозберігаючих 

заходів; 

2.2.3Капітальний та поточний ремонт 

закладів охорони здоров’я, проведення 

енергозберігаючих заходів; 

2.2.4 Капітальний та поточний ремонт 

приміщень закладів культури, проведення 

енергозберігаючих заходів;  

2.2.5 Капітальний ремонт та реконструкція 

нежитлової будівлі старий кінотеатр по 

вул.Л.Курбаса 32 в м.Скалат  

 

 

2.3. Підвищення 

стандартів життя 

населення сільських 

населених пунктів 

ОТГ 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.Забезпечення населення громади 

питною водою 

2.3.2.Сприяння організації та проведенню 

спортивних ігор 

2.3.3. Покращення якості медичного 

обслуговування  

2.3.4. Підвищення якості надання освітніх 

послуг та створення умов для якісного 

навчання 

2.3.5.  Забезпечення культурних потреб 

населення ( проведення різних фестивалів). 

 

 

2.4 Підтримка 

соціального 

захисту окремих 

категорій 

населення ОТГ 

2.4.1 Розробка програми соціального 

захисту окремих карегорій населення  

2.4.2 Закупівля обладнання для закладів 

медицини,освіти,культури. 

3. Створення 

комфортних 

умов 

3.1.Покращення 

стану дорожнього 

покриття; 

3.1.1. Поточний та капітальний ремонт 

доріг, та тротуарів; 
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проживання 

населення 

ОТГ 

3.2. Формування 

системи 

управління ТПВ. 

3.2.1.Впровадження системи управління 

з ТПВ в громаді. 

3.2.2 Будівництво установки для 

переробки твердих побутових відходів 

методом біоферментації по 

вулГрушевського,92 в м.Скалат 

3.3. Покращення 

свідомості 

населення 

громади 

3.3.1. Висвітлення на офіційному сайті 

громади щодо важливості і збереження 

екології . 

 

 

 

    1. Сприяння розвитку економіки 
1.1 Розвиток інвестиційної політики на території ОТГ 
1.1.1. Підготовка інвестиційних продуктів 

Скалатська громада має ряд об’єктів, які можуть бути запропоновані інвесторам - 
вільні від забудови земельні ділянки, а також приміщення різного цільового 
призначення. З метою здійснення контролю над станом нерухомого майна громади та 
оптимізації ухвалення рішень щодо його використання з урахуванням інтересів всього 
населення доцільно створення і ведення єдиного Реєстру об'єктів нерухомого майна 
комунальної власності з систематизованими даними про всі земельні ділянки, будівлі, 
споруди і приміщення, що знаходяться в комунальній власності. 

Оцінити доцільність спрощення правових питань для майбутнього інвестора, а також 
проведення інженерної інфраструктури до окремих земельних ділянок, які можуть 
становити значний інтерес серед інвесторів. 
 
1.1.2. Удосконалення процедур залучення інвестицій   
Досягнення завдання передбачається шляхом: 

• визначення пріоритетних для громади видів економічної діяльності для 
залучення інвестицій; 

• визначення переліку владних послуг та заохочень для інвесторів та обсяг їх 
надання відповідно до пріоритетності перспективної інвестиції; 

• детальний опис процедур та умов продажу та / або оренди ділянок і майна; 
• розробка типових зразків регуляторних актів та правовстановлюючих 

документів. Реалізація інвестиційних проектів і впровадження інвестиційної 
політики передбачає вирішення комплексу земельно-правових питань: 

• визначення правового режиму землі як територіальної основи економічного 
розвитку; 

• розробку і затвердження правил регулювання земельних відносин та забудови 
на принципах приватно-публічного партнерства; 

• визначення територій пріоритетного інвестиційного розвитку громади. 
1.1.3. Популяризація інвестиційних можливостей громади 

• Розробка презентацій інвестиційних можливостей громади, 
• включення в базу даних інвестиційних об’єктів  
• розробку веб - сторінок (веб-сайту) англійською (при можливості також 

іншими іноземними) та українською мовами для промоції громади як 
вигідного місця «для ведення бізнесу» та інвестування. 

1.1.4. Розробка генерального плану в м.Скалат та населених пунктів громади 
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1.2 Створення умов для розвитку малого та середнього бізнесу 
1.2.1 Спияння розвитку малого та середнього бізнесу. 

• Розвиток малого та середнього бізнесу на селі, сприяє покращенню 
професійної підготовки, покращенню умов кредитування бізнесу, створенню 
додаткових робочих місць;  

• розширити надання побутових послуг в селах ОТГ, зокрема послуг по 
ремонту побутової техніки; 

• Щоб сприяти кращому розвитку малого та середнього бізнесу планується 
забезпечення розвитку інфраструктури, підтримки малого та середнього 
бізнесу через створення бізнес-інкубаторів, центр підтримки бізнесу, у тому 
числі для жінок-підприємців з урахуванням принципів гендерної рівності, 
проведення навчань, консультування малого та середнього бізнесу, галузеві 
дослідження у сфері малого та середнього бізнесу, використання механізмів 
корпоративно-соціального партнерства для стимулювання розвитку бізнес-
середовища та інфраструктури підтримки бізнесу, запровадження дієвої 
системи консультаційної та правової підтримки підприємств малого та 
середнього бізнесу, розробка єдиного інформаційного простору для 
стимулювання розвитку бізнесу в громаді. 

1.2.2 Прозорість спрощення процедур реєстрації бізнесу 

    27 березня Кабінет Міністрів України ухвалив ініційовану і розроблену 

Мінекономрозвитку комплексну постанову, метою якої є полегшення умов ведення 

бізнесу в Україні. На основі постанови Скалатська ОТГ з метою поліпшення бізнес-

клімату передбачено  

• спрощення дозвільних та інших процедур для ведення бізнесу, 
• забезпечення прозорості та підзвітності регуляторних органів, 
• запровадження фінансової підтримки розвитку малого та середнього бізнесу. 
• Спрощення реєстрації суб’єктів господарської діяльності; 
• Врегулювання взаємовідносин контролюючих органів та субєктів 

господарювання ; 
 
1.3. Розвиток туризму 
1.3.1. Створення туристичної зони на території Скалатської ОТГ 

• Розробка туристичних маршрутів. 
• Розробити нові науково-пізнавальні маршрути: «Місця зосередження 

повстанських загонів УПА та розташування криївок, бункерів, сховищ» 
с. Остап’є «Гостра могила». 

• Започаткувати та розвивати нові види туризму: 
1.3.2. Розвиток екологічних видів туризму. 

Створити рекреаційні зони відпочинку із залученням жителів. 
• Виділити та упорядкувати території для кемпінгів, паркувальних місць, 

встановлення наметів, місць для розведення вогню. 
• Розробити заходи з поліпшення іміджу Скалатської громади, публікація 

рекламних проспектів, проведення різноманітних рекламних акцій тощо. 
• Організація мистецьких програм для жителів-поціновувачів народного 

мистецтва та туристів: майстер-класів, семінарів, конференцій, тренінгів, 
фестивалів. 

• Організація спортивних заходів з метою залучення молоді до активного та 
здорового способу життя. 
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• Сприяти створенню громадської організації для формування патріотизму в 
школярів. 

• Створення Спілки сприяння розвитку зеленого туризму в Скалатській громаді 
шляхом об’єднання всіх власників садиб, закладів харчування та будинків 
відпочинку. 

• Організовувати проведення тренінгів для господарів приватних садиб та 
працівників, задіяних в агротуристичному сервісі. 

• Створення туристичних інформаційних центрів. 
• Написання проектів для соціально-економічного розвитку Скалатської ОТГ. 
• Популяризація діяльності Скалатської ОТГ в мережі Інтернет (промоція 

Сайту через соціальні мережі). 
• Пошук партнерів для реалізації планів та заходів соціально-економічного 

розвитку Скалатської ОТГ. 
 

1.3.3. Розвиток сільського зеленого туризму в Скалатській ОТГ  
 
      

Населені пункти громади мають надзвичайно багату історичну спадщину, 
культуру, самобутній побут, даровані природою самобутні мальовничі ландшафти. 
Села багаті індивідуальним житловим фондом та добрими і працьовитими людьми 

Зелений туризм виступає важливим чинником стабільного динамічного 
збільшення надходжень до бюджету, активізації розвитку багатьох галузей 
економіки (транспорт, торгівля, зв’язок, будівництво, сільське господарство тощо). 

• розвиток зеленого туризму значно збільшить доходи селян, що поліпшить 
економічний розвиток сіл; 

• збільшиться зайнятість сільського населення, особливо жінок; 
• приїзд туристів сприятиме кращому збереженню культурно-історичних 

пам’яток; 
• будуть створюватися нові робочі місця в сфері обслуговування, медицини, 

транспортній мережі, які зможуть надати роботу і випускникам вищих 
навчальних закладів, а це сприятиме поверненню молоді в село. 

 
2. Покращення інфраструктури громади 

2.1 Покращення стану дорожнього покриття 
2.1.1. Поточний та капітальний ремонт доріг, та тротуарів. 
2.1.2. Придбанна спеціалізованої техніки та обладнання для комунальних 

підприємств.  
Незадовільний стан доріг негативно впливає на економічний розвиток для 

вирішення питань потрібно вирішити питання: 
• відсутність об’їзної дороги у м.Скалат; 
• відсутність доріг із твердим покриттям у більшості населених пунктів 

об’єднаної громади; 
• недостатньо зручне автобусне сполучення між населеними пунктами 

об’єднаної територіальної громади; 
• потреба в ремонті автобусних зупинок у окремих селах об’єднаної громади 
• проведення ремонту тротуарів. 
• Потреба у спеціалізовані техніці та обладнанні для проведення робіт . 

2.2 Покращення матеріально-технічного стану закладів соціальної сфери 
громади. 
2.2.1. Капітальний та поточний ремонт адміністративних будинків. 

У деяких адмін. будинках громади відсутні енергозберігаючі вікна, які 
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необхідно замінити для покращення збереження та економії тепла. 
2.2.2. Реконструкція, капітальний та поточний ремонт, приміщень закладів 

освіти, проведення енергозберігаючих заходів. 
При проведенні обстеження закладів освіти виникла потреба у проведенні 

реконструкцій, капітальних та поточних ремонтів приміщень,та впровадження 
енергозберігаючих заходів. 

2.2.3Капітальний та поточний ремонт закладів охорони здоров’я, проведення 
енергозберігаючих заходів. 

На території громади знаходиться лікарня в якій протягом року лікується від 
2500-2600 хворих для того щоб надати людям якісне та комфортне лікування 
необхідно провести капітальний та поточний ремонт закладів охорони здоров’я, 
проведення енергозберігаючих заходів. 

2.2.4 Капітальний та поточний ремонт приміщень закладів культури, 
проведення енергозберігаючих заходів. 

Після об’єднання громади кількість культурних заходів збільшилася не тільки 
у м. Скалат, а і у селах громади, щоб і в подальшому розвивати культуру серед 
населення потрібно провести ряд ремонтних робіт у закладах культури: 

• заміна вікон та дверей; 
• ремонт даху; 
• ремонт приміщень; 
• проведення опалення. 

2.2.5 Капітальний ремонт та реконструкція нежитлової будівлі старий кінотеатр 
по вул.Л.Курбаса 32 в м.Скалат 

На території громади знаходиться Старий кінотеатр який хотілось би  
облаштувати під громадський простір для молоді в якому потрібно провести 
ремонтні роботи, розробити проектно кошторисну документацію 

 
2.3 Підвищення стандартів життя населення сільських населених пунктів ОТГ  
2.3.1. Забезпечення населення громади питною водою 

Проблема посухи гостро постала для мешканців багатьох населених пунктів 
громади У криницях і водоймах катастрофічно зменшується рівень води. Виходом 
із ситуації є побудова у селах водогонів, виготовлення схеми оптимізації системи 
водопостачання та водовідведення в громаді. 

Першочергово планується провести розроблення проектів по водопостачанню 
та водовідведенню населених пунктів.  

Налагодження роботи біологічних очисних споруд і КНС в м. Скалат. 
Розроблення проектів по водопостачанню та водовідведенню населених 

пунктів 
2.3.2. Сприяння організації та проведенню спортивних ігор  

У громаді широко популяризується спорт серед усіх категорій населення. На 
території громади є спортивна школа, вісім стадіонів. У спортивній школі 
розвиваються різні види спорту, вихованці школи відомі своїми досягненнями на 
різних чемпіонатах за межами громади, а також країни. 

2.3.3. Покращення якості медичного обслуговування  
2.3.4. Підвищення якості надання освітніх послуг та створення умов для 

якісного навчання 
2.3.5.  Забезпечення культурних потреб населення 
2.4 Підтримка соціального захисту окремих категорій населення ОТГ 
2.4.1. Розроблення програми соціального захисту окремих категорій населення 

ОТГ. 
Розроблення нової програми, яка забезпечить соціальний захист населення 
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малозабезпечених, дітей сиріт, учасників АТО, учасників ліквідації наслідків на 
ЧАЕС. 

2.4.2. Закупівля обладнання для закладів медицини, освіти, культури 
Дооснащення відповідним обладнанням, апаратурою  обладнанням медичного 

призначення .Компютеризація закладів освіти культури та забезпечення до мережі 
інтернет особливу увагу приділити сільські місцевості. 

3. Створення комфортних умов проживання населення ОТГ 
3.1 Покращення екологічної свідомості  населення  

В 2019 році в Скалатській громаді  було розроблено проект по ТПВ закуплено лені 

контейнерні майданчики з баками для роздільного збору сміття.Придбано автомобіль 

для збирання сміття.  
 

     Одним з пріоритетних завдань громади визначило боротьбу з забрудненням 

навколишнього середовища, поліпшити роботи системи утилізації відходів і освітня 

робота з жителями громади з метою підвищення їх екологічної свідомості. 
  

 
3.2 Формування системи управління ТПВ 
3.2.1. Впровадження системи управління з ТПВ в громаді. 
3.2.2. Будівництво установки для переробки твердих побутових відходів методом 

біоферментації по вул.Грушевського, 92 в м.Скалат  
• повне охоплення території сіл та селища послугами зі збору та вивезення ТПВ; 
• встановлення контейнерів, облаштування контейнерних майданчиків; 
• запровадження процесу роздільного збирання ТПВ; 
• створення потужностей з сортування та переробки ТПВ; 
• удосконалення нормативно-методичного, організаційного, інформаційного та іншого 

забезпечення сфери поводження з ТПВ. 
3.3. Покращення свідомості населення громади.  

3.3.1. Висвітлення на офіційному сайті громади щодо важливості збереження 

екології. 

 Впровадивши систему роздільного збору ТПВ громада зіткнулася із проблемою:  

необізнаності населення . Тому на сайті громади https://skalatmr.gov.ua/ публікується 

інформація як правильно поводитися зі сміттям. 
 
Покращення свідомості населення громади підвищить рівень свідомості населення 

щодо поводження з ТПВ та забезпечить використання відходів як вторинної сировини 
згідно вимог екологічної безпеки. Це дозволить менше захоронювати відходи на 
полігонах ТПВ та розвивати потужності з комплексної переробки ТПВ з використанням 
вторинних ресурсів, залучаючи їх у виробничий обіг. 

• зменшити шкідливий вплив побутових відходів на навколишнє природне середовище 
та здоров'я людини; 

• створити умови для очищення населених пунктів від побутових відходів; упровадити 
нові технології у сфері поводження з побутовими відходами; 

• - поліпшити якість обслуговування населених пунктів у сфері поводження з побутовими 
відходами 
 

https://skalatmr.gov.ua/
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4.ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА МЕХАНІЗМИ ПЛАНУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ СКАЛАТСЬКОЇ ОТГ 

№ 
Пріоритетне 

завдання 
соціально- 

Заходи спрямовані на 
реалізацію пріоритетного 

завдання 

Обсяги фінансування (тис. грн.) 

п/ 

п 

економічного 
розвитку 

Всього Державний 
бюджет 

Місцев 
ий 

бюджет 

Інші 
джерел 

а 

1. Сприяння розвитку 

економіки 

Впровадження  Програми 

розвитку малого та середнього 

підприємництва в Скалатській 

об’єднаній територіальній 

громаді 2019-2020 роки 

500,0  300,0 200,0 

2. Покращення 

інфраструктури 

громади 

Капітальний, ямковий, поточний 
ремонт доріг та тротуарів у 
населених пунктах громади 
Облаштування об’їзної дороги 
міста Скалат 
 

5000,0 

 

 4000,0 

 

1000 

  

Заміна вікон в приміщенні 
адмін. будинку с. Городниця, с. 
Зарубинці, Перекриття даху 
адмін. будинку в с. Старий 
Скалат 

500,0  500,0 
 

  

Капітальний ремонт 
Скалатського дошкільного 
навчального закладу по 
вул.Коновальця 13А в м.Скалат 
Підволочиського району 
Тернопільської області  

13191,515 11791,515 1400,0 
 

  

Капітальний ремонт школи по 
замінні вікон і дверей в с. Криве. 

224,224  224,224  

  
Капітальний ремонт школи по 
замінні вікон в с. Городниця. 

203,458  203,458  

  
Реконструкція котельні і 
підсобного приміщення у 
садочку в с. Городниця. 

500,0  500,0  

  

 Облаштування теплого 
переходу в ДНЗ с.Новосілка 

200  200,0  

  

Розроблення проектно-
кошторисної документації на 
добудову спортзалу в с. 
Магдалівка 

60,0  60,0  

  
Реконструкція ЗОШ І-ІІІ ст. 
будівництво спортзалу на 
проспекті Т.Г. Шевченка в м. 
Скалат 

12523,3 

99 

12523,399   
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Капітальний ремонт по заміні віконних блоків в 
Подільській НВК ЗОШ І-ІІст. 

165,384  165,384  

Капітальний ремонт головного корпусу 
Скалатської КРЛ 

4223,84
0 

4223,840   

Проведення капітальних ремонтів уНКП  
амбулаторіях групова практика в с Старий 
Скалат , Остап’є  Новосілка , м. Скалат  

500,0  500,0  

Капітальний ремонт клубу в с. Панасівка, с. 
Остап’є, Криве  Поділля с.Зарубинці 

300,0  300,0  

Капітальний ремонт (заходи по 
енергозбереженню) будинку культури м. 
Скалат, Скалатської музичної школи, будинку 
школяра, заміна вікон в клубі с. Новосілка 

2000,0 2000,0   

с. Городниця придбання метало профілю для 
часткового перекриття даху клубу. 

300,0  300,0  

с. Поплави , встановлення підлоги в сільському 
клубі. 

150,0  150,00  

Налагодження роботи біологічних очисних 
споруд і КНС в м. Скалат. 

200,0 
 

200,0 
 

Розроблення проектів по водопостачанню та 
водовідведенню населених пунктів 

200,0  200,0  

Проведення вуличного освітлення в населених 
пунктах громади  
 
Розробка генерального плану м.Скалат  

100,0 
 
 
1000,0 

 

 

1000,0 

100,0  

Відновлення пам’ятників учасникам другої 
світової війни 

50,0   50,0 

3. Створення 

комфортн

их умов 

проживан

ня 

населення 

ОТГ 

Проведення комплексних робіт при поводженні 
ТПВ 
Будівництво установки для переробки твердих 

побутових відходів методом біоферментації по 

вулГрушевського,92 в м.Скалат 

100,0 
 
25533,8
27 

20000,0 5533,827 100,0 

 Всього  

67725,647 

 
51538,754 
 

24836,893 1350,0 

 



23 
 

5. МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЮ ПЛАНУ 

Моніторинг реалізації Плану буде здійснювати щоквартально економічним 
відділом Скалатської міської ради. На основі зібраних даних готуватиметься звіт. Звіт 
скрадатиметься з переліку ключових показників за кожною ціллю, кожним пріоритетом 
або заходом. Буде містити інформацію про досягнення кожного об’єктивного 
пріоритету або виконання заходу, оцінювання можливостей досягнення поставлених 
цілей  

Результати моніторингу оприлюднюються шляхом розміщення їх на офіційній веб-
сторінці Скалатської міської ради https://skalatmr.gov.ua/ . 

Виконавчий комітет після завершення реалізації Плану подає на розгляд 
Скалатської міської  ради заключний звіт про виконання Плану. 

Упровадження Плану проводитиметься через реалізацію комплексу 
організаційних, фінансових та інформаційних заходів, які реалізовуватимуться всіма 
суб’єктами територіального розвитку. 

Заходи, які включені до Плану, стануть пріоритетними при фінансуванні як із 
місцевого бюджету, так і при надходження цільових коштів із бюджетів вищого рівня. 

Фінансове забезпечення реалізації Плану здійснюватиметься за рахунок: 
- Державного фонду регіонального розвитку; 
- коштів галузевих (міжгалузевих) державних цільових програм та бюджетних 

програм центральних органів виконавчої влади, що спрямовуються на 
розвиток відповідної сфери в регіонах; 

- субвенцій, інших трансфертів із державного та обласного бюджетів 
місцевим бюджетам; 

- коштів місцевих бюджетів; 
- коштів міжнародної технічної допомоги (МЕРМ); 
- коштів інвесторів, власних коштів підприємств та інших джерел не 

заборонених чинним законодавством. 
У процесі виконання План може уточнюватися. Зміни і доповнення до Плану 

затверджуються сесією Скалатської міської ради за поданням сільського голови або 
відповідних постійних депутатських комісій. 

У ході моніторингу Плану вирішуватиметься ціла низка завдань: 
контроль за реалізацією Плану в цілому; 
оцінювання ступеня досягнення прогресу за цілями. 
Координацію діяльності виконавців плану здійснює  економічним відділом 

Скалатської міської ради. Контроль за реалізацію плану голова залишає за собою,  
Загальний очікуваний ефект від реалізації програмних цілей – підвищення рівня 

благоустрою  населених пунктів громади, розвиток закладів соціальної сфери, 
підвищення рівня благополуччя населення  Скалатської об’єднаної територіальної 
громади. 

 
 

 

 

 

     Міський голова                                                             Петро Савончак  

 
 

 

 

 

https://skalatmr.gov.ua/
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ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК 

показників соціально-економічного розвитку об'єднаної територіальної громади 

Скалатська ОТГ, Тернопільська область 

 
Найменування 

показника 

Одиниця 

виміру 

Значення 

показника 

у 2017 році 

(факт) 

Очікуване 

значення 

показника у 

2018 році 

2018 рік у 

відсотках до 

2017 року 

Значення 

показника у 

2019р.(прог

ноз) 

I Демографічна ситуація     
 

1 
Чисельність постійного 

населення 
осіб 14366 14229 99 

14093 

2 

Чисельність постійного 

населення віком 16 - 59 

років 

осіб 8152 8093 99,2 
8152 

3 
Кількість дітей віком до 16 

років 
осіб 2375 2119 89,22 

2371 

4 
Демографічне 

навантаження на 1000 осіб 

працездатного віку 

% 52 52 100 
- 

5 
Природний приріст 

(скорочення) населення 
осіб 0,426 0,372 87,32 

-136 

6 
Кількісьть зайнятого 

(працюючого) населення 
осіб 4894 4894 100 

4894 

7 

Внутрішня міграція 

населення в межах 
населених пунктів 

об'єднаної територіальної 

громади 

осіб 160 160 100 

98 

8 
Чисельність осіб з 

інвалідністю, з них: 
осіб 436 453 103,9 

456 

 Діти віком до 18 років  87 98 112,6 
98 

9 
Контингент,яких потребує 

соціальної підтримки 
осіб - - - 

 

10. 

Кількість зареєстрованих 

внутрішньо переміщених 

осіб 

 - - - 
 

II Економічна ефективність  1,16 1,11 95,69 
 

11 
Обсяг капітальних 

інвестицій на 1 особу 
грн. 721,07 331 45,90 

212.445 

 
у тому числі за рахунок 

коштів державного 

бюджету 

грн. 686,6 331 48,21 
171.290 

 
у тому числі за рахунок 

коштів обласного бюджету 
грн. - - - 

- 

 

у тому числі за рахунок 

коштів бюджету об'єднаної 
територіальної громади 

грн. 34,45 - - 
95,08 

12 
Кількість підприємств 
малого та середнього 

одиниць 0,03 0,02 - 
9,9 
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бізнесу на 1000 осіб 

наявного населення 

13 

Кількість кооперативів на 

1000 осіб наявного 

населення 

одиниць - - - 
- 

 у тому числі:  - - - 
- 

 
обслуговуючих 

сільськогосподарських 
 - - - 

- 

 
виробничих 

сільськогосподарських 
 - - - 

- 

 споживчих  - - - 
- 

14 

Загальна протяжність 

автошляхів з твердим 

покриттям 

км 61 61 100 
61 

15 

Кількість проектів 

регіонального розвитку, 

що реалізуються на 

території об'єднаної 
громади у тому числі за 

рахунок: 

одиниць 5 2 40 

7 

коштів державного фонду 

регіонального розвитку 
одиниць - - - 

1 

коштів субвенцій з 

державного бюджету 
місцевим бюджетам на 

формування 

інфраструктури 
ОТГ 

грн 5922,6 4040,9 68 

6 

інших джерел  - - - 
 

16 

Обсяг фінансування 

проектів регіонального 

розвитку, що реалізуються 

на території ОТГ 

грн. - - - 

 

за рахунок державного 
бюджету 

 -  - 
 

за рахунок місцевого 

бюджету 
 - - - 

 

за рахунок інших джерел % - - - 
 

III Фінансова самодостатність     
 

17 

Доходи загального фонду 

бюджету ОТГ(без 
трансфертів) на 1 особу 

грн. 2035,15 2098,05 103,1 
2270,63 

18 

Капітальні видатки 

бюджету ОТГ(без 

трансфертів) на 1 особу 

грн. 138 21 15,2 

19.236 
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19 

Питома вага видатків на 
утримання    апарату 

управління у фінансових 

ресурсах ОТГ 

% 9,6 8,2 85,4 

8,2 

20. 

Рівень ротаційності 

бюджетів (частка базової 

дотації в доходах 
загального фонду бюджету 

ОТГ (без урахування 

субвенцій) 

 

% 17,3 22,57 130,5 

 

21. 

Частка видатків бюджету 
розвитку в загальному 

обсязі видатків об'єднаної 

територіальної громади 

(без урахування власних 
надходжень бюджетних 

установ) 

% 79,24 0,4 0,5 

 

22. 

Обсяг надходжень до 

бюджету ОТГ від сплати 
податку на доходи 

фізичних осіб на 1 особу 

грн. 1203,46 732 60,8 

1323,81 

23 
Обсяг надходжень до 

бюджету ОТГ від плати за 

землю на 1 особу 

грн. 68,65 35,33 51,46 
46,12 

24 

Обсяг надходжень до 

бюджету ОТГ від сплати 
єдиного податку на 1 особу 

грн. 114,42 97,74 85,4 
422,23 

25 

Обсяг надходжень до 

бюджету ОТГ від сплати 

акцизного податку на 1 
особу 

грн. 4,9 3,6 73,5 

65,32 

26 

Обсяг надходжень до 

бюджету ОТГ від сплати 

податку на нерухоме 
майно на 1 особу 

грн. 3,0 2,3 76,7 

65,39 

27 

Частка видатків місцевого 

бюджету на фінансування 
пільг, соціальних 

послуг,гарантій та 

житлових субсидій у галузі 

«Соціальний захист та 
соціальне забезпечення» 

% - - - 

 

IV 
Якість та доступність 

публічних послуг 
    

 

28 

Частка домогосподарств, 

що мають доступ до 

фіксованої 
широкосмугової мережі 

Інтернет, у загальній 

кількості домогосподарств 
ОТГ 

% 41 41 100 

 

50 
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29. 

Кількість лікарів загальної 

практики-сімейних лікарів 

на 1000 осіб наявного 
населення на кінець року 

 12,5 12 96 

0.63 

 

 

20 30. 

Середня наповнювальність 

групи дошкільного 
навчального закладу ОТГ 

осіб 19 19 20 

31. 

 

Частка дітей дошкільного 

віку охоплена 

дошкільними навчальними 

закладами, у загальній 
кількості дітей 

дошкільного віку 

% 45 45 100 

45 

32. 
Середня наповнюваність 
класів загальноосвітньої 

школи ОТГ 

% 12 13 108,3 
15 

33. 

Частка дітей,для яких 

організовано підвезення до 
місця навчання і додому, у 

загальній кількості дітей 

дошкільного віку 

% 6 5 83,3 

5 

34. 

Частка дітей , охоплених 
позашкільною освітою, у 

загальній кількості учнів, 

які того потребують 

% 29 20 69 

20 

35. 

Частка випускників 

загальноосвітніх 

навчальних закладів, які 

отримали за  результатами 
зовнішнього незалежного 

оцінювання з іноземної 

мови 160 балів і вище, у 
загальній кількості учнів, 

що проходили тестування з 

іноземної мови 

% 50 50 100 

50 

36. 

Частка випускників 
загальноосвітніх 

навчальних закладів, які 

отримали за  результатами 
зовнішнього незалежного 

оцінювання з української 

мови 160 балів і вище, у 

загальній кількості учнів, 
що проходили тестування з 

іноземної мови 

% 39,47 33 83,6 

50 

37. 

Частка випускників 
загальноосвітніх 

навчальних закладів, які 

отримали за результатами 

зовнішнього незалежного 
оцінювання з математики 

160 балів і вище, у 

загальній кількості учнів, 

% - 44 - 

33 
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що проходили тестування з 

математики 

38 

Кількість осіб, охоплених 

соціальними програмами 

та послугами, що 
фінансуються за кошти 

місцевого бюджету 

осіб 300 200 66,6 

250 

V 
Створення комфортних 

умов для життя 
    

 

39 

Частка домогосподарств, 

забезпечених 

централізованим 
водопостачанням, у 

загальній кількості 

домогосподарств ОТГ 

% 47,63 47,63 100 

50 

40 

Частка домогосподарств, 

забезпечених 

централізованим 

водовідведенням, у 
загальній кількості 

домогосподарств ОТГ 

% - - - 

 

41 

Частка домогосподарств, 

які уклали кредитні 
договори в рамках 

механізмів підтримки 

заходів з 
енергоефективності в 

житловому секторі за 

рахунок коштів 
державного бюджету (у 

тому числі із 

співфінансуванням з 

місцевих бюджетів), у 
загальній кількості 

домогосподарств ОТГ 

% - - - 

 

42 

Частка населених пунктів 
ОТГ, у яких укладені  

договори на  вивезення 

твердих побутових  між 

домогосподарствами та 
обслуговуючим 

підприємством (надавачем 

послуги з вивезення 
побутових відходів0, у 

загальній кількості 

населених пунктів ОТГ 

% - - - 

 

43 

Частка населених пунктів, 
які уклали договори з 

обслуговуючими 

організаціями на вивезення 
твердих побутових 

відходів, у загальній 

кількості населених 

пунктів ОТГ 

% - 
 
- 

- 
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44 

Частка домогосподарств,в 

яких створенні об’єднання 
співвласників 

багатоквартирних будинків 

у загальній кількості 
домогосподарств ОТГ 

 0,04 0,04 100 

0,04 

45 
Кількість установ 

соціального призначення 
 81 81 100 

81 

 

З них (за ДБН В.2в1-

17.62006    « Будинки і 

споруди. Доступність 
будинків і споруд для мало 

мобільних груп 

населення»): 

одиниць 9 10 111 

111 

 повністю доступні одиниць - - - 
 

 частково доступні одиниць 9 10 111 
111 

 недоступні одиниць 72 71 98,6 
98.6 

46 

Кількість спеціальних 

паркувальних місць 

транспортних засобів для 

інвалідів біля будівель 

одиниць - - - 

 

47 

Частка домогосподарств, 

забезпечених 

централізованим з 
газопостачанням, у їх 

загальній кількості 

% 96 96 100 

96 

48 

Кількість фізичних осіб 

підприємців на 1000 
населення 

% 13,22 13,22 100 

13,22 

49 

Кількість закладів 

культури ( бібліотек, 

клубів, кінотеатрів тощо) 
на 1000 населення 

одиниць 2,01 2,01 100 

0,7 

50 

Кількість закладів фізичної 

культури і спорту ( 
стадіонів, спортивних 

клубів тощо) на 1000 

населення 

одиниць 0,7 0,7 100 

0,7 

 

 

.
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	1.2. Демографічна характеристика об’єднаної громади
	Сфера утвердження гендерної рівності
	Станом на 2019 рік в Скалатській міській раді ОТГ 51 людина. З них 40 жінок та 11 чоловіків. 13 жінок займають керівні посади в старостинських округах та відділах міської ради  ради та 9 чоловіків, що займають керівні посади. Збільшення рівня предста...
	1.3. Економічний потенціал Скалатської ОТГ
	Важливу роль в економічному розвитку громади відіграють приватні підприємці, що працюють в різних галузях економіки, від надання послуг до сільського господарства. На території громади зареєстровано 140 юридичних підприємств та організацій, 190 фізич...
	3.10.2019 р. було відкрито консультативний пункт для ведення бізнесу Скалатська ОТГ в якому будуть надавати безкоштовні консультації щодо створення, ведення, розвитку бізнесу.

