ЗВІТ
з оцінки результативності реалізації у 2019 році
Плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку
Тернопільської області на період до 2020 року
В області розроблена та діє Стратегія розвитку Тернопільської області на
період до 2020 року, затверджена рішенням Тернопільської обласної ради від
04.01.2016 № 28.
В зв’язку із завершенням першого етапу Стратегії та з метою її подальшої
реалізації рішенням Тернопільської обласної ради від 2 серпня 2017 року № 694
затверджено План заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку
Тернопільської області на період до 2020 року.
До даного документу увійшло 92 технічних завдання, на реалізацію яких
загалом необхідно понад 4,2 млрд гривень, з них у 2018 році – майже
1,8 млрд гривень, у 2019 році – майже 1,4 млрд гривень, у 2020 році – 1 млрд
гривень.
Зокрема, в рамках виконання у 2019 році плану заходів з реалізації у
2018-2020 роках Стратегії розвитку Тернопільської області на період до 2020 року
(далі – План) реалізовано загалом 307 проєктів в рамках 86 запланованих
технічних завдань на загальну суму 2096,7 млн гривень.
Враховуючи запровадження проєктного підходу з підготовки Плану заходів,
він реалізовується за трьома програмами, взаємоузгодженими зі Стратегічними
цілями Стратегії розвитку Тернопільської області на період до 2020 року,
Державної стратегії регіонального розвитку України на період до 2020 року та
іншими важливими аспектами розвитку області.
Програмою 1 “Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів
життя населення” у 2019 році загалом планувалось реалізувати 23 проєктні ідеї
на суму 524,728 млн гривень. В рамках даної програми у звітному періоді
реалізовувалось 130 проєктів на загальну суму 850,5 млн гривень.
Зокрема, за напрямом Сприяння у покращенні здоров’я та збільшення
тривалості активного періоду життя людини вдалось покращити матеріальнотехнічну базу закладів охорони здоров’я, модернізувати галузь медицини,
покращити якість надання медичної допомоги та підвищити кваліфікацію
спеціалістів.
Продовжується робота з покращення матеріально-технічної бази закладів
охорони здоров’я області.
Так, впродовж 2019 року лікувально-профілактичні заклади області придбали
та отримали 2092 одиниці медичного обладнання на загальну суму
59,1 млн гривень, з них 1179 одиниць на суму 7,9 млн гривень – за кошти
державного бюджету, 369 одиниць на суму 22,2 млн гривень – за кошти місцевих
бюджетів, 104 одиниці на суму 7,1 млн гривень – за кошти
спецрахунку, 2 одиниці на суму 2,8 млн гривень – за рахунок коштів обласного
бюджету та 438 одиниць на суму 19,1 млн гривень – за рахунок спонсорських
надходжень.
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Зокрема,
Тернопільська
університетська
лікарня
отримала
електрокардіостимулятор для зовнішньої кардіостимуляції у пацієнтів, які
перенесли операцію на відкритому серці, закуплений за кошти, зібрані в рамках
проведення благодійного аукціону.
Баворівський та Більче-Золотецький пункти екстреної швидкої медичної
допомоги отримали сучасний електрокардіограф ЮКАРД 100, який призначений
для реєстрації, візуалізації, аналізу й оцінки ЕКГ спокою з можливістю передачі
ЕКГ на центральну станцію для поглибленого аналізу.
Обласна дитяча лікарня отримала нове медичне обладнання для
об’єктивного дослідження слуху в дітей та новонароджених, закуплене за кошти,
зібрані в рамках Всеукраїнської благодійної акції „Серце до Серця”.
В Кременецькій районній комунальній лікарні за рахунок спонсорських
надходжень встановили агіограф та облаштували операційну для інтервенційних
втручань.
За рахунок коштів обласного бюджету онкологічний диспансер отримав три
сучасних наркозно-дихальних апарати,
за кошти благодійних організацій
„Радіологи без кордонів”, „Together for Ukraine” – сучасний цифровий
мамологічний комплекс Selenia Dimensions Mammography System.
Тернопільська обласна лікарня за рахунок коштів благодійної організації
„Всеукраїнський благодійний фонд „Допомагати просто” отримала апарат
штучної вентиляції легень (HAMILTON – C3) – дороговартісне обладнання, яке
рятуватиме життя новонароджених.
На ремонт і реконструкцію закладів охорони здоров’я усіх рівнів у
2019 році спрямовано близько 151,4 млн гривень, з них 125,2 млн гривень –
кошти державного бюджету, 26,2 млн гривень – кошти місцевих бюджетів.
Зокрема, в березні 2019 року відбулося урочисте відкриття обласного
реперфузійного центру (кардіологічного центру) Тернопільської університетської
лікарні, оснащеного сучасним ангіографом.
За рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку завершено
капітальний ремонт приміщення дитячої онкогематології Тернопільської обласної
дитячої клінічної лікарні, капітальний ремонт головного корпусу та заміну
теплотрас Збаразької центральної районної комунальної лікарні, капітальний
ремонт комунальної установи Теребовлянської районної ради „Теребовлянська
центральна районна лікарня”, реконструкцію блоку діагностики та невідкладної
допомоги Тернопільської обласної клінічної психоневрологічної лікарні.
Продовжуються
капітальні
ремонти
водолікувального
відділення
Товстенської районної комунальної лікарні, відділення анестезіології та
інтенсивної терапії з операційним блоком Тернопільської обласної дитячої
клінічної лікарні, будівель Борщівської центральної комунальної лікарні.
З метою покращення умов надання медичних послуг мешканцям області для
184 амбулаторій загальної практики сімейної медицини придбано сучасні, високої
прохідності автомобілі на суму 80 млн гривень. Вони будуть використовуватися
для обслуговування сільського населення. Також придбано 151 комплект
телемедичного обладнання для сільських амбулаторій.
На виписку рецептів пільговим категоріям громадян, придбання лікарських
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засобів, безоплатне надання медичної допомоги в травмпункті, надання
ортопедичної стоматологічної допомоги, надання медичної допомоги учасникам
АТО та інше з міського бюджету м. Тернопіль спрямовано 20,2 млн гривень.
З метою забезпечення надання якісних соціальних послуг соціальнонезахищеним верствам населення області у 2019 році реалізовувались заходи
щодо створення сприятливих соціально-економічних, медичних, культурних,
організаційних та правових умов і гарантій для реалізації прав ветеранів війни і
праці, людей похилого віку, малозахищених верств населення, учасників
антитерористичної операції та членів їх сімей, забезпечення якісного
оздоровлення і відпочинку дітей.
Зокрема, завершено реконструкцію приміщень відділення денного
перебування територіального центру надання соціальних послуг Підволочиської
селищної ради, на що спрямовано 1288,8 тис. гривень коштів державного
бюджету.
За кошти державного фонду регіонального розвитку триває реконструкція
приміщень Тернопільського обласного центру соціальної реабілітації дітейінвалідів, використано 6,3 млн гривень, в тому числі 4,4 млн гривень – коштів
державного бюджету та 1,9 млн гривень – коштів місцевого бюджету.
За рахунок коштів місцевого бюджету м. Тернопіль надано грошову
допомогу соціально-незахищеним мешканцям міста, придбано путівки на
санаторно-курортне лікування для ветеранів війни, забезпечено безперебійну
роботу благодійної лікарні на загальну суму 25,4 млн гривень, а також надано
грошову допомогу учасникам АТО та членам їх родин в сумі 7,2 млн гривень.
В області реалізовуються проєкти, спрямовані на покращення матеріальнотехнічної бази спортивних закладів області для забезпечення фізичного розвитку,
поліпшення стану здоров’я населення та пропагування ведення здорового способу
життя.
На будівництво, реконструкцію, ремонт та модернізацію спортивних
закладів, спортивних та ігрових майданчиків використано 85,2 млн гривень, в
тому числі 60,7 млн гривень державного та 24,5 млн гривень місцевих бюджетів.
Зокрема, за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
продовжується будівництво гідротехнічних споруд веслувального каналу „Водна
арена Тернопіль”, триває реконструкція спортивного ядра загальноосвітньої
школи-інтернату в м. Кременець, спортивного комплексу в м. Бережани та
спортивних майданчиків із влаштуванням стадіону Боричівської ЗОШ
Теребовлянського району.
Завершено будівництво спортзалу Збаразької районної дитячо-юнацької
спортивної школи та реконструкцію Козівської дитячо-юнацької спортивної
школи.
За напрямом Підвищення здатності населення адаптуватись до потреб
економіки та невиробничого сектору у звітному періоді здійснювались заходи
щодо розв’язання комплексу питань з формування мережі навчальних закладів та
контингенту учнів, кадрового і матеріально-технічного забезпечення, осучаснення
змісту освіти, впровадження інформаційних і комунікаційних технологій
навчання, удосконалення форм управління освітою.
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З метою покращення роботи освітянської галузі області на реалізацію
проєктів будівництва, реконструкції, ремонту та модернізації навчальних закладів
області спрямовано 99,7 млн гривень, з них кошти державного бюджету
становлять 36,2 млн гривень, місцевих бюджетів – 63,5 млн гривень.
За рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку продовжується
будівництво ЗОШ в смт В. Березовиця Тернопільського району, капітальний
ремонт Козівської ЗОШ I-III ступенів, реконструкції спортивного майданчика
Чортківського державного медичного коледжу, корпусу майстерні з надбудовою
Тернопільського ліцею № 21, будівлі Монастириського дитячого закладу яселсадка „Казка”.
Місцевими органами управління освітою спільно з районними державними
адміністраціями, виконавчими комітетами міських рад міст обласного значення,
радами об’єднаних територіальних громад реалізуються конкретні практичні
заходи щодо забезпечення функціонування оптимальної мережі закладів освіти,
яка б реально враховувала освітні запити громади та забезпечувала ефективне
використання фінансових, матеріально-технічних та кадрових ресурсів.
Забезпеченню рівного доступу дітей до якісної освіти у сільській місцевості
сприяє створення опорних закладів освіти. Станом на 01 cічня 2020 року
функціонують 33 опорні заклади (11 – в районах, 22 – в об’єднаних
територіальних громадах) та їх 70 філій, у яких навчаються 14 053 учні.
Впровадження Нової української школи – ключова реформа, головна мета
якої – нова висока якість освіти, головне завдання – формування свідомих,
суспільно активних громадян, здатних забезпечити економічне зростання і
культурний розвиток країни, області.
У рамках впровадження Нової української школи 4 заклади загальної
середньої освіти області продовжують брати участь у Всеукраїнському
експерименті ,,Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення
початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової
загальної середньої освіти”.
Саме в такій Новій українській школі за новим Державним стандартом
початкової освіти навчаються 11 381 першокласник (701 клас).
Відповідно до завдань реформування галузі освіти та створення в області
Нової української школи і реалізації вимог нового Державного стандарту
початкової освіти Тернопільщина вже другий рік отримує безкоштовно, як
гуманітарну допомогу, ігрові набори LEGOPlayВох. В 2019 році в заклади освіти
області було поставлено 747 комплектів LEGOPlayВох.
На забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної освіти ,,Нова
українська школа” у 2019 році було спрямовано 42,5 млн гривень, в тому числі
37,4 млн гривень коштів державного бюджету та 5,1 млн гривень – коштів
місцевих бюджетів. Придбано 11454 комплекти учнівських меблів (столів і
стільців), 1039 одиниць комп’ютерного обладнання та закуплено дидактичні
матеріали.
На реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти у 2019 році
використано 43,4 млн гривень, в тому числі 41,4 млн гривень коштів державного
бюджету та 2 млн гривень коштів місцевих бюджетів. За рахунок цих коштів
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придбано 9 шкільних автобусів, 2 спеціальних автомобілі для інклюзивноресурсних центрів, 922 персональні комп’ютери, а також 643 заклади загальної
середньої освіти підключені до мережі Інтернет.
Загалом на покращення надання освітніх послуг та запровадження нових
методик навчання спрямовано 94 млн гривень, з них 84,9 млн гривень –
державного бюджету, 9,1 млн гривень – місцевих бюжетів.
Продовжується реалізація проєктів регіонального розвитку, спрямованих на
підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян, забезпечення
доступності у сфері культури, а також для задоволення культурних потреб
жителів області.
Загалом на будівництво, реконструкцію, ремонт та модернізацію закладів
культури області спрямовано 63 млн гривень, в тому числі 33,2 млн гривень
державного та 29,6 млн гривень місцевих бюджетів, а також 228,9 тис. гривень
спонсорських коштів.
Зокрема, за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
продовжується капітальний ремонт будівлі центру культури і дозвілля в
с. Ласківці Теребовлянського району, реконструкції районного будинку культури
та бібліотеки для дорослих в м. Борщів, будівлі Тернопільського обласного
краєзнавчого музею, будівництво приміщення музею на території музейного
комплексу „Лемківське село” в м. Монастириська.
За рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку завершено
будівництво обласного державного архіву на 1,5 млн одиниць зберігання в
м. Тернополі. Сума використаних коштів становить 4,1 млн гривень, з них
2,9 млн гривень – кошти державного бюджету та 1,2 млн гривень – місцевого
бюджету.
Значна увага приділялась сфері покращення екологічної інфраструктури
області, зокрема за напрямом Створення комфортних та безпечних умов
проживання населення області у звітному періоді здійснювалось реалізація
проєктів у сфері житлово-комунального господарства, зокрема з будівництва та
реконструкції біологічних, каналізаційних очисних споруд області.
На виконання заходів щодо санітарно-екологічної безпеки населених пунктів
області загалом спрямовано 15,6 млн гривень, в тому числі 5 млн гривень коштів
державного бюджету, 6,7 млн гривень – місцевих бюджетів та 3,9 млн гривень –
спонсорських коштів.
Зокрема, за рахунок коштів усіх джерел фінансування придбано 11 одиниць
комунальної техніки (сміттєвозів, обладнання) загальною вартістю 10,3 млн
гривень, 2056 контейнерів для твердих побутових відходів, з них 396 для
роздільного збирання загальною вартістю 2,6 млн гривень.
Забезпечено збір та вивезення сміття і відходів за рахунок коштів місцевого
бюджету на суму 2,6 млн гривень.
Рівень охоплення населення області послугою з поводження з побутовими
відходами становить 67 % (204 населені пункти). Зросла кількість населених
пунктів, де впроваджено роздільний збір твердих побутових відходів із 156 до 198
(з 14,7 % до 18,7 %).
За рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку на
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продовження робіт з реконструкції каналізаційної мережі м. Монастириська
спрямовано 1,2 млн гривень, кошти державного бюджету становлять 998,8 тис.
гривень, місцевого – 249,7 тис. гривень.
За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій із
державного бюджету на реконструкцію міських очисних споруд м. Кременець
використано 4 млн гривень на закупівлю обладнання та проведення робіт, а також
на будівництво біологічних очисних споруд стічних вод в м. Бучач
продуктивністю 300м3/добу спрямовано 4,7 млн гривень.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 № 430-р „Про
затвердження розподілу у 2019 році обсягу субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на здійснення природоохоронних заходів на об’єктах
комунальної власності” на завершення реконструкції біологічних очисних споруд
продуктивністю 7000 куб.м/добу з виділенням 1-го пускового комплексу на 4000
куб.м/добу в м. Чортків використано 12,2 млн гривень, кошти державного
бюджету становлять 12 млн гривень, місцевого бюджету – 172,3 тис. гривень,
спонсорських коштів – 57,9 тис. гривень.
Завершено будівництво каналізаційної очисної споруди в с. Байківці
Тернопільського району, використано коштів державного бюджету в сумі
186,4 тис. гривень.
Загалом
на
будівництво,
реконструкцію,
модернізацію
систем
водопостачання та покращення якості питної води в населених пунктах області
спрямовано 13,2 млн гривень, в тому числі з державного бюджету – 7,4 млн
гривень, місцевих – 5,8 млн гривень.
Зокрема, за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
здійснювалось будівництво водопровідних споруд в смт Мельниця-Подільська
Борщівського району на загальну суму 4,9 млн гривень (кошти державного
бюджету становлять 4,4 млн гривень, місцевого – 500 тис. гривень).
За рахунок коштів обласного бюджету, передбачених обласною програмою
„Питна вода Тернопілля на 2018-2020 роки”, профінансовано роботи на
3 об’єктах на суму 1,9 млн гривень:
- водопровідні мережі м. Бережани - реконструкція водозабору
(реконструкція водопроводу до РЧВ) в розмірі 750 тис. гривень;
- реконструкція підземного водозабору з застосуванням нового обладнання
по вул. Вишнівецькій 31а в м. Ланівці Тернопільської області в розмірі
432 тис. гривень;
- реконструкція системи водопостачання смт Підволочиськ Тернопільської
області в розмірі 750 тис. гривень.
За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад здійснено
будівництво, реконструкція, капітальний ремонт систем водопостачання в
с. Чабарівка Васильковецької об’єднаної територіальної громади Гусятинського
району, в с. Целіїв Васильковецької сільської ради Гусятинського району, в
с. Мізюринці та с. Радошівка Шумського району, в смт Гусятин, в с. Іванівка та
Сороцьке Теребовлянського району, в смт Коропець та с. Вербка
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Монастириського району, в с. Озерна Зборівського району, в смт Підволочиськ, в
с. Чагарі Гусятинського району, в м. Шумськ.
За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
профінансовано з державного бюджету:
- реконструкцію системи водопостачання в с. Устя Борщівського району;
- будівництво вуличного водопроводу в с.Сороцьке Теребовлянського
району;
- реконструкцію водогону в с. Горішня Слобідка Монастириської ОТГ.
За рахунок залишків субвенції, наданої з загального фонду державного
бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій, що утворилися на початок 2019 року, по
Тернопільській області профінансовано з державного бюджету:
- реконструкцію системи водопостачання с. Устя Борщівського району;
- реконструкцію водопровідних мереж по вул. Зелений Кут, 64,
в с. Коцюбинці Гусятинського району.
Програмою 2 “Підвищення конкурентоспроможності регіону” у
2019 році загалом планувалось реалізувати 54 проєктних ідеї на суму 738,276 млн
гривень. В рамках даної програми у звітному періоді реалізовувалось
137 проєктів на загальну суму 1062,9 млн гривень.
Зокрема, за напрямом Стимулювання розвитку малого та середнього
підприємництва та з метою створення зручних та доступних умов для отримання
громадянами та суб’єктами господарювання якісних адміністративних послуг,
забезпечення сприятливого бізнес-клімату, запобігання проявам корупції та
усунення різного роду посередництва під час їх надання, а також відповідно до
Закону України „Про адміністративні послуги” в області на сьогодні діє
30 центрів надання адміністративних послуг у всіх 17 районах, 2 містах обласного
значення – Кременець і Чортків, а також у Золотниківській, Підволочиській,
Скалатській, Шумській, Великогаївській, Тернопільській, Бережанській,
Великодедеркальській, Байковецькій, Борсуківській та Козлівській об’єднаних
територіальних громадах.
На постійній основі проводиться моніторинг діяльності центрів надання
адміністративних послуг, а також надається консультативна підтримка.
Протягом 2019 року центрами надання адміністративних послуг надано
понад 318,3 тис. послуг, із них понад 121,1 тис. послуг у сфері
землевпорядкування та майже 105,5 тис. послуг з питань реєстрації.
Станом на 1 січня 2020 року за надані адміністративні послуги через ЦНАП
до державного, районних, міських та селищних бюджетів надійшло коштів на
суму майже 12,8 млн гривень.
В області проводиться відповідна робота щодо створення центрів надання
адміністративних послуг в об’єднаних територіальних громадах.
У рамках Програми Міністерства соціальної політики України щодо
створення та забезпечення функціонування ЦНАП в об’єднаних територіальних
громадах, у форматі „Прозорий офіс” 28 березня та 11 жовтня 2019 року
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відбулося відкриття ЦНАП у Великодедеркальській та Байковецькій об’єднаних
територіальних громадах.
27 листопада 2019 року відбулося відкриття ЦНАП у Козлівській об’єднаній
територіальній громаді, який створено за кошти державного фонду регіонального
розвитку та фінансової підтримки Програми „U-LEAD з Європою”.
За фінансової підтримки Програми „U-LEAD з Європою” 18 листопада 2019
року в місті Чорткові відкрито нове сучасне приміщення ЦНАП, а 26 листопада
відкрито ЦНАП у Борсуківській об’єднаній територіальній громаді.
У рамках Програми Міністерства соціальної політики України щодо
створення та забезпечення функціонування ЦНАП в об’єднаних територіальних
громадах, у форматі „Прозорий офіс” проводиться робота щодо створення ЦНАП
у Мельнице-Подільській, Скала-Подільській та Лановецькій об’єднаних
територіальних громадах.
Трибухівською сільською об’єднаною територіальною громадою за кошти
місцевого бюджету проведено ремонтні роботи в приміщенні майбутнього
ЦНАП. Також, за фінансової підтримки Програми „U-LEAD з Європою”
планується створити 4 робочі місця адміністраторів і 1 віддалене робоче місце та
забезпечити їх технікою, меблями та програмним забезпеченням.
Бережанською міською та Золотопотіцькою селищною об’єднаними
територіальними громадами за кошти місцевого бюджету та субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури
об’єднаних територіальних громад проводяться ремонтні роботи адмінбудівель, в
тому числі приміщення ЦНАП.
Білецька, Васильковецька, Коропецька об’єднані територіальні громади та
Збаразька міська рада є учасниками Програми „U-LEAD з Європою”, згідно з
якою передбачено надання підтримки в частині створення ЦНАП.
З метою фінансово-кредитної підтримки бізнесу, зокрема, здешевлення
банківських кредитів для суб’єктів господарювання через механізм часткового
відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і
середнього
підприємництва
для
реалізації
інвестиційних
проєктів
9 позичальникам із обласного бюджету відшкодовано 1 млн гривень.
В рамках співпраці з Проектом ,,Підвищення інвестиційної привабливості
України та конкурентоспроможності регіонів” створено регіональний Центр
підтримки підприємництва та мережу відповідних Центрів у Бережанському,
Кременецькому та Чортківському районах.
З початку року Центрами надано 963 інформаційно-консультативних послуги
діючим та потенційним суб’єктам МСП області, 29 інформаційно-навчальними
заходами (семінари, тренінги, наради, бізнес-сесії, майстер-класи, бізнесінтенсиви, панельні дискусії, промоційні заходи) охоплено близько
1500 осіб, підготовлено 25 установчих документів для започаткування бізнесу,
партнерська мережа нараховує близько 29 органів влади, банківських установ,
громадських бізнес-асоціацій, Програм та Проєктів, установ та організацій.
Відповідно до Програми підтримки секторальної політики в області
розпочинає реалізацію проєкт регіонального розвитку „Створення мережі об’єктів
інфраструктури підтримки підприємництва у Тернопільській області” загальною

9

вартістю 2,1 млн гривень (планується створення 40 консультаційних пунктів для
бізнесу в ОТГ області, проведення інформаційно-навчальних заходів для бізнесу
(семінари, тренінги, круглі столи, зустрічі, навчання), створення єдиного
регіонального інформаційного ресурсу (вебсайту) для підприємців). Реалізація
даного проєкту розпочалася з листопада 2018 року, як результат, з початку
2019 року здійснено укомплектування мережі Центрів підтримки підприємництва,
а також оснащення 16 пілотних інформаційно-консультативних пунктів для
бізнесу в об’єднаних територіальних громадах області, залучено ще 24 об’єднані
територіальні громади до участі у вищезгаданому проєкті.
За сприяння Програми USAID ,,Лідерство в економічному врядуванні” на
початку 2018 року на базі Тернопільського міськрайонного центру зайнятості
створено платформу для запуску нових та діючих підприємницьких ініціатив –
Тернопільський регіональний бізнес-інкубатор. До участі у бізнес-інкубаторі
відібрано 17 учасників, які реалізовують свої бізнес-ідеї в різних галузях,
починаючи від створення сільськогосподарських кооперативів та фермерських
господарств, комплексу оздоровлення бджолопродуктами, обробки та розпилення
природного каменю, вирощування та реалізації зелені, створення ІТ-продуктів до
впровадження біоенергетичних проектів та інші. На сьогодні: 1 учасник бізнесінкубатора пройшов бізнес-стажування у Німеччині та 3 – пройдуть стажування у
2020 році, 8 – пройшли успішне навчання по написанню бізнес-планів з реалізації
інвестиційних проектів, 9 – заснували власну справу (сільськогосподарський
обслуговуючий кооператив ,,Сади ветеранів АТО”, фермерське господарство
,,Добра справа”, заклад громадського харчування ,,Tasty”, сільськогосподарський
обслуговуючий кооператив ,,Український кластер виробників равликів” (в складі
якого почали здійснювати свою діяльність понад 30 новостворених суб’єктів
підприємницької діяльності).
Розвиток електронного урядування визначено одним з головних пріоритетів
реформування системи державного управління. Для зручності та доступності
користувачів електронної системи надання послуг області, ІТ-волонтерами
створено веб-портал електронних послуг Тернопільської області.
На сьогодні через портал Ternopil.igov.org.ua для громадян і суб’єктів
господарювання області запроваджено 148 послуг в електронній формі, серед
яких: звернення до посадових осіб та запити на отримання публічної інформації,
реєстрація/зняття з реєстрації громадян (місце проживання) та суб’єктів
господарювання, видача/заміна паспортів громадянина України (в тому числі для
виїзду за кордон), послуги у сфері земельних відносин, нерухомості, отримання
дозвільних документів, витягів, довідок від органів виконавчої влади, соціальні
послуги тощо.
За напрямом Підвищення енергоефективності впродовж 2019 року в
області проводилася відповідна робота щодо впровадження енергоефективних
заходів та технологій у бюджетних установах та житлових будинках області.
Загалом реалізовувались проєкти із заміни старих дерев’яних вікон на сучасні
металопластикові, проведення реконструкції дахів (заміні покрівель, утеплення
горищ), утеплення зовнішніх стін приміщень на загальну суму 22,2 млн гривень,
кошти державного бюджету становлять 11,7 млн гривень, місцевого - 10,5 млн
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гривень. У результатів проведеної роботи вдалося зекономити понад 1,3 млн
кубічних метрів природного газу та 1,8 млн кВт.год електричної енергії на суму
понад 25 млн гривень.
У рамках проведення реконструкції та ремонту систем опалення у
бюджетних установах області загальна сума використаних коштів становить
10,4 млн гривень, в тому числі з державного бюджету – 5,8 млн гривень, місцевих
бюджетів – 3,4 млн гривень, спонсорських коштів – 1,2 млн гривень.
З метою скорочення споживання природного газу у 2019 році котельні
8 бюджетних установ та організацій переведено на використання альтернативних
видів палива (відходи деревини), на що спрямовано 2,4 млн гривень, в тому числі
2,3 млн гривень коштів державного бюджету та 90 тис. гривень – коштів
місцевих бюджетів. На даний час 357 установ та організацій бюджетної сфери
області використовує для опалення відходи деревини (тирса, брикети, пелети), у
199 установах та організаціях бюджетної сфери області використовується для
опалення електрична енергія, у 59 установах та організаціях використовується для
опалення торфопродукція, що дозволяє замістити споживання 1,2 млн кубічних
метрів природного газу щороку та складає понад 6% від загального річного
споживання природного газу бюджетними установами та організаціями.
Бюджетні установи та організації забезпечені твердим паливом, що дозволяє
забезпечити безперебійне та надійне теплопостачання до кінця опалювального
сезону.
Частка сумарної потужності котелень на альтернативних видах палива в
області становить 25,81% від загальної потужності котелень, що на 0,48% більше
у порівнянні з 2018 роком.
Населенням області, у порівнянні з 2018 роком, досягнуто скорочення
споживання природного газу на 30,4%, бюджетними установами та організаціями
– на 8,2 %.
З метою забезпечення оптимізації структури споживання енергоресурсів,
раціонального використання бюджетних коштів на їх придбання, підвищення
ефективності використання всіх видів енергоносіїв розпорядженням голови
обласної державної адміністрації від 07 вересня 2018 року № 672 „Про обласну
систему енергетичного менеджменту” організовано проведення консультаційної
роботи щодо запровадження системи енергоменеджменту в районах, містах
обласного значення та об’єднаних територіальних громадах. Зокрема, в області
впроваджено систему енергоменеджменту та енергомоніторингу „ЕМенеджмент
24” у 365 бюджетних установах та організаціях (в систему заведено 851 будівлю).
Дана система дозволяє відслідковувати щоденне споживання енергоресурсів та
створити інформаційну базу для оцінки необхідності і доцільності розробки
енергоефективних проектів.
На створення автоматизованої системи обліку енергоносіїв (газ, тепло, вода,
електроенергія) спрямовано 200 тис. гривень коштів місцевих бюджетів.
За напрямом Стимулювання розвитку туристичної індустрії області з
метою створення та популяризації конкурентоспроможного туристичного
продукту, підтримки та популяризації основних видів туризму у
2019 році робота спрямовувалась на формування комплексних туристичних
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продуктів у пріоритетних для області видах туризму (релігійний, пригодницький,
культурно-пізнавальний тощо) для внутрішніх та іноземних туристів;
представлення туристичних продуктів Тернопільщини на міжнародних,
всеукраїнських та регіональних спеціалізованих виставкових заходах.
Державний історико-архітектурний заповідник у м. Бережанах переміг з
ідеєю ,,Berezhany: the lost trail of Ferenc Rakoczi” (Бережани: загублена стежка
Ференца Ракоці)” став переможцем у номінації ,,Малі проекти”. Основні заходи за
участі посла Угорщини в Україні відбулися на території Бережанського замку
22 вересня 2019 року. Угорською стороною оголошено про наміри надання
фінансової допомоги для проведення реконструкції Бережанського замку.
ДІАЗ у м. Бережани за рахунок державних коштів та інших джерел у
звітному періоді провів поточні роботи та ремонт на об’єктах ДІАЗ на суму
140,0 тис. гривень.
У номінації ,,Середні проекти” перемогу здобув проєкт Збаразької міської
ради ,,Битва за Незалежність. Збараж 1649”. Національним заповідником ,,Замки
Тернопілля” 29 вересня 2019 року відтворено фрагменти батальних сцен облоги
та реконструкцію битви під Збаражем на території замку та призамковій площі
силами клубів історичних реконструкцій України. 14 листопада відбулося
відкриття художньої панорами ,,Битва під Збаражем 1649 року” та проведено
Всеукраїнську науково-практичну конференцію “Битва під Збаражем 1649 року,
як вагомий етап Національно-визвольної революції під проводом Богдана
Хмельницького” (до 370-річчя відновлення Незалежності України в середині ХVІІ
ст.).
Окрім того, Національним заповідником ,,Замки Тернопілля” проведено
тендер на реставрацію пам’ятки архітектури національного значення XVII ст. –
келії монастиря Бернардинів у Збаражі. Планується не тільки реставрація фасадів
монастиря, але й відтворення штукатурки, установлення дрібних конструкцій.
Очікувана вартість закупівлі – майже 6 млн 630 тис. гривень.
Чортківська міська рада у рамках Стратегії розвитку міста Чорткова на
2020 рік запланувала відкриття Туристично-інформаційного центру. Залучаються
грантові кошти для облаштування туристичного офісу, випуску друкованої
продукції для туристів і створення й просування якісного, актуального контенту
про місто.
У 2019 році за рахунок залучення міжнародної технічної допомоги
реалізовано проєкт ,,Туристичний сайт Борщівської ОТГ”, який у значній мірі
виконує функції туристично-інформаційного центру. На згаданому майданчику
зібрано багато корисної інформації про Борщівський регіон: історію кожного
населеного пункту Борщівської громади, цікаві локації та маршрути до них, події,
що планується провести найближчим часом тощо.У громаді зацікавлені в
розвитку галузі туризму, а тому запрошують жителів усіх населених пунктів з
пропозицією долучитись до розвитку зеленого туризму, створення умов для
розміщення гостей, а також розміщувати інформацію про зелені садиби на
ресурсі.
У Теребовлянській громаді діє комунальне підприємство ,,Теребовлянський
туристично-інформаційний центр”, де працює 5 людей. Ця структура є прикладом
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налагодження ефективної діяльності у сфері туризму для всіх ОТГ області.
Сьогодні центр динамічно розвивається, виробляє власну сувенірну продукцію,
проводить майстер-класи, нічні екскурсії.
За напрямом стимулювання залучення інвестицій, з метою створення
умов та відкриття нових можливостей для інвестування в область, сприяння
налагодженню ділових контактів у сфері міжнародного співробітництва у
2019 році були проведені заходи:
1) 24-25 січня – участь делегації області у XII Форумі „Європа-Україна”,
презентація економічного та культурного потенціалів області;
2) 4-6 березня – візит голови обласної державної адміністрації до Держави
Ізраїль, проведено низку зустрічей щодо налагодження співробітництва між
Тернопільською областю та містами Модіїн та Назаретт Ілліт, запозичення
досвіду у сфері державного управління; проведення презентації області в мерії та
торгово-промисловій палаті міст Модіїн та Назаретт Ілліт;
3) 1-5 квітня – представлення інвестиційного потенціалу Тернопільської
області в рамках Міжнародної промислової виставки ,,Hannover Messe” в
Федеративній Республіці Німеччина;
4) 11-12 квітня делегація області взяла участь у Міжнародному Форумі
ділових контактів ,,БРЕСТ – 2019” в Республіці Білорусь. В рамках заходу
відбулася низка зустрічей, зокрема В2В перемовини між представниками
підприємницьких кіл Тернопільщини та Білорусі щодо збільшення обсягів
вітчизняного експорту, а також зустрічі представників облдержадміністрації та
Брестського облвиконкому щодо продовження співпраці в рамках діючої угоди
про співробітництво;
5) 23-24 травня проведено Міжнародний інвестиційний форум
„Тернопільщина Invest - 2019”. Участь у Форумі взяли 130 іноземних учасників з
30-ти країн світу;
6) 14 червня делегація області провела презентацію економічного та
інвестиційного потенціалу Тернопільщини в Представництві Європейського
Союзу в Україні. До уваги експертів Представництва були представлені
інвестиційні проєкти цілісного майнового комплексу аеропорту ,,Тернопіль”,
будівництва заводу глибинної переробки олійних культур, розвитку призамкової
та туристичної інфраструктури;
7) 3-5 вересня, в рамках участі делегації Тернопільської області у 29-ому
Економічному форумі, який проходив у м. Криниця-Здруй Малопольського
воєводства Республіки Польща, представлено економічний потенціал регіону
відповідно до концепції цьогорічного заходу ,,Екоекономіка”;
8) 23-24 вересня 2019 року делегація Тернопільської області взяла участь у
VIII Конгресі ініціатив Східної Європи у м. Люблін Республіки Польща, де було
презентовано потенціал регіону, а також налагоджено нові контакти з метою
пошуку партнерів для реалізації спільних проєктів;
9) 3-4 жовтня 2019 року делегація Тернопільської області взяла участь у
ІІ Форумі регіонів України та Республіки Білорусь у м. Житомир. Під час заходів
відбувались презентації потенціалу Тернопільської області, дискусії з
керівниками всіх 6 областей Білорусі. В рамках Форуму місто Тернопіль
отримало партнерів в особі двох білоруських міст – Пінськ та Гродно;
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10) 7-8 листопада 2019 року в м. Тернополі відбулася ІІ Міжнародна
конференція ,,Бізнес-ризики у динамічному глобальному середовищі (BRCDGV
2019)”. Основними напрямками роботи учасників конференції були:
- ,,Міжнародне співробітництво: Україна, Індія та Польща”;
- ,,Підтримка місцевого розвитку: інвестиційні можливості”;
- ,,Соціальна корпоративна відповідальність”;
- ,,Технології та інновації”;
- ,,Синергія освіти і бізнесу”.
За результатами протокольної зустрічі голови обласної державної
адміністрації з представниками Республіки Індія обговорено перспективи
налагодження міжрегіональної співпраці та підписання відповідного
меморандуму про співпрацю між Тернопільською областю та штатом Біхар
(Індія).
11) 5-6 листопада 2019 року в м. Тернополі відбувся бізнес форум „ЛитваУкраїна: досвід Європейського Союзу для Тернопільської області”. Учасниками
заходу стали більше 80 представників регіонального бізнесу, дипломатичного
корпусу, місцевого самоврядування, науковців. В рамках Форуму проведено
презентації великих обласних інвестиційних проєктів –індустріальних парків у
м. Тернополі та м. Чорткові та проєкт розвитку Міжнародного аеропорту
Тернопіль.
В рамках форуму підписано Меморандум про співробітництво між
Тернопільською обласною державною адміністрацією та Вільнюською торговопромисловою та ремісничою палатою, що сприятиме збільшенню
зовнішньоторговельного обороту та залученню литовських інвестицій в
економіку регіону. За результатами форуму литовські компанії з відновлювальної
енергетики Grindinis UAB та Green Genius розглядають реалізацію в області
проєктів з будівництва сонячних та біогазових електростанцій. Досягнуто
попередні домовленості щодо презентації Тернопільської області у 2020 році в
Вільнюській торгово-промисловій та ремісничій палаті.
На дані заходи з обласного бюджету спрямовано 818,4 тис. гривень.
Протягом звітного періоду забезпечувалась широка інформаційна кампанія із
формування у громадськості уявлення про можливості та переваги участі у
програмі транскордонного співробітництва Європейського Інструменту Сусідства
„Польща – Білорусь – Україна 2014-2020”, в яку входить Тернопільська область з
метою усунення перешкод відсутності інформації про транскордонне
співробітництво, налагодження міжнародно-регіональних зв’язків з регіонами
Республіки Польща та Білорусь шляхом участі у навчальних візитах та обмінах
досвідом з найкращих практик розвитку транскордонного співробітництва.
За результатами ІІ конкурсного набору на малобюджетні проєкти в рамках
тематичної цілі “Спадщина” (завершився 31 жовтня 2018 року) 3 проєкти з
Тернопільської області у партнерстві з організаціями з Польщі та Білорусі „Жива
історія та емоційна спадщина - створення брендового туристичного продукту
польсько-українських прикордонних регіонів”, „Збереження символіки у техніці
народних ремесл”, „Пізнаймо один одного - українці в Сувалках, поляки в
Тернополі” рекомендовано до фінансування. Заходами в рамках проєктів
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передбачено створення брендового туристичного продукту польсько-українських
прикордонних регіонів, проведення навчальних майстер-класів із збереження
техніки народних ремесел, дослідження фольклору прикордонних територій,
проведення днів української і польської культури та традицій, науково-історичних
досліджень. На черзі укладення грантових контрактів та реалізація проєктів.
Завдяки серії практичних навчань потенційні бенефіціари та реципієнти
проєкту отримують практичні знання для підготовки якісних проектних
пропозицій за європейськими стандартами.
Зокрема, протягом звітного періоду проведено:
- 09 квітня 2019 року на базі Тернопільського регіонального центру
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій
експертом Буковинського центру реконструкції і розвитку та громадської
організації „ДжемШМ” Антоніною Гошовською проведено тренінг на тему:
„Можливості залучення ресурсів для розвитку об’єднаних територіальних
громад”. Учасники семінару – голови ОТГ, представники економічних відділів
райдержадміністрацій. В рамках заходу презентовано нові завдання та
перспективи щодо участі громад у проектах МТД, здійснено аналіз проєктної
заявки, презентовано роботу агенції регіонального розвитку як інструменту
підтримки ініціатив ОТГ з залучення інвестицій.
11 квітня 2019 року в обласній державній адміністрації для представників
структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, об’єднаних
територіальних громад відбувся семінар за участі експертів Представництва
Європейського Союзу в Україні. В рамках заходу презентовано освітні,
молодіжні, культурні, бізнесові програми та проєкти Євросоюзу.
11-14 квітня 2019 року на базі Тернопільського національного економічного
університету проведено інформаційну кампанію програми „Єврошкола”, в рамках
якої студенти та викладачі навчальних закладів Тернополя ознайомлено з
можливостями програм та проектів Європейського Союзу.
Використано 33,7 тис. гривень коштів обласного бюджету.
З метою створення індустріальних парків в області на розробку Концепції
індустріального парку „Тернопіль” спрямовано 952,7 тис. гривень коштів
місцевого бюджету.
На забезпечення ефективної діяльності комунальних підприємств, установ,
організацій області спрямовано 20,5 млн гривень, в тому числі 16,1 млн гривень
коштів державного бюджету та 4,4 млн гривень – коштів місцевих бюджетів.
Крім цього, триває реконструкція і будівництво молочно-товарних ферм та
комплексів на території області, на що було спрямовано 97 млн гривень власних
коштів підприємств.
Зокрема, ТОВ „Україна” в с. Скорики Підволочиського району завершено
будівництво телятника на 280 голів, триває реконструкція будівель корівниккомплексу та кормоцеху у свиноферму потужністю 245 свиноматок повного
циклу в с. Поділля Підволочиського району (ТОВ „Веда Поділля”),
реконструкція комплексу по відгодівлі свиней на 600 голів в с. Іванівка
Підволочиського району (приватний підприємець Попадин І.Б.).
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Активізовано роботу щодо поліпшення транспортної доступності в
межах регіону шляхом розвитку мережі автомобільних доріг загального
користування місцевого значення, об’їзних доріг у населених пунктах області.
Упродовж 2019 році в області проведено широкомасштабне оновлення
дорожнього покриття автомобільних доріг. Зокрема, на автомобільних дорогах
загального користування державного значення відповідно до виділених коштів з
державного бюджету проведено:
- поточний середній ремонт ділянок автомобільної дороги М-19 Доманове –
Ковель – Чернівці – Тереблече загальною протяжністю 18 км на суму 270 млн
гривень;
- поточний середній ремонт двох шляхопроводів на дорозі Р-41 Обхід
м. Тернополя на суму 13 млн гривень;
- влаштування верхнього шару щебенево-мастикового асфальтобетону на
дорозі М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська протяжністю 6,8 км на суму
40,875 млн гривень.
За рахунок залишку невикористаних у 2018 році коштів митних платежів
(обсяг яких складає 11,951 млн гривень) проведено капітальний ремонт ділянки
дороги протяжністю 1,2 км М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький - Знам’янка
в м. Бережани.
Загалом проведено ремонтних робіт на суму 335,8 млн гривень.
За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний середній ремонт
автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг
комунальної власності у населених пунктах області спрямовано майже 239,1 млн
гривень, на їх експлуатаційне утримання – 130,6 млн гривень.
За рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку завершено
реконструкцію дамби Тернопільського ставу по вул. Руській у м. Тернополі, на
що використано 3,8 млн гривень, в тому числі 3,5 млн гривень – коштів
державного бюджету, 278,918 тис. гривень – місцевого бюджету.
Крім цього, на капітальний ремонт та реконструкцію об’єктів шляховомостового господарства в м. Тернополі спрямовано 81,5 млн гривень (7,7 млн
гривень державного бюджету та 73,8 млн гривень місцевого бюджету), на
поточний ремонт вулично-дорожньої мережі в м. Тернополі – 50,3 млн гривень
коштів місцевого бюджету.
Завершено розробку схеми планування території області. Матеріали схеми
оприлюднено на офіційному сайті обласної державної адміністрації.
Розпочато роботи з розроблення схем планування територій об’єднаних
територіальних громад. Зокрема за підтримки агентства США з міжнародного
розвитку USAID та міжнародної організації з розвитку та гуманітарної допомоги
Global Communities розроблено схему планування території Заводської об’єднаної
територіальної громади. Розроблено генеральні плани міст Шумськ і Почаїв, сіл
Старий Тараж, Комарин та Затишшя Почаївської об’єднаної територіальної
громади, сіл Дубівці та Стегниківці Байковецької об’єднаної територіальної
громади.
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З метою ревіталізації житлового фонду на експлуатацію та технічне
обслуговування житлового фонду спрямовано 69,9 млн гривень коштів місцевого
бюджету, за рахунок коштів місцевого бюджету виконано робіт із здійснення
заміни та модернізації ліфтів в кількості 24 одиниці на суму 2,4 млн гривень.
На проведення заходів з енергозбереження ОСББ за рахунок Урядової
програми „теплі кредити” спрямовано 1,1 млн гривень коштів державного
бюджету.
З метою розвитку та підтримки об’єднаних територіальних громад області,
на будівництво та реконструкцію приміщень, придбання спецтехніки для
комунальних підприємств громад було спрямовано 4,2 млн гривень, в тому числі з
державного бюджету – 3,7 млн гривень, місцевого – 500 тис. гривень.
На розвиток інфраструктури об’єднаних територіальних громад області за
рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування
інфраструктури об’єднаних територіальних громад спрямовано 114,4 млн
гривень, реалізовано 174 проєкти.
Програмою 3 “Розвиток сільських територій” у 2019 році загалом
планувалось реалізувати 9 проєктних ідей на суму 155,014 млн гривень. В рамках
даної програми у звітному періоді реалізовувалось 40 проєктів на загальну суму
183,277 млн гривень.
Зокрема, за напрямом Підтримка зайнятості сільського населення
упродовж 2019 року здійснювались комплексні заходи щодо забезпечення
зайнятості населення в сільській місцевості.
Для активізації зайнятості населення та зниження рівня безробіття у
2019 році спеціалістами базових центрів зайнятості проведено 870 семінарів з
роботодавцями, в яких взяли участь 6 017 осіб, а також 82 виїзних семінари з
роботодавцями, які функціонують на територіях сільських (селищних) рад, з
питань формування соціально-відповідального бізнесу. До цих заходів залучались
представники місцевих органів влади та Управління Держпраці в області. Після
проведення вищезазначених заходів до базових центрів зайнятості надійшло
додатково 6 246 вакансій, на які оперативно працевлаштовано 5 112 безробітних.
З метою реалізації напряму Підвищення рівня ефективності виробництва
в аграрному секторі впродовж 2019 року проводилась робота щодо технічного
переоснащення діючих та створення високотехнологічних нових підприємств
виробництва та переробки сільськогосподарської продукції, розвиту органічного
сільського господарства та виробництва продуктів харчування, покращення
доступу агровиробників до ринків збуту.
Зокрема,
станом
на
1
січня
2020
року
зареєстровано
108 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, з них 26 розпочали
свою діяльність у 2019 році. Також з метою оптимізації витрат на ведення
господарської діяльності кооперативів, спрощення доступу до агросервісних
послуг та ринків збуту продукції 38 сільськогосподарських кооперативів із
11 районів області об’єдналися у кооперативне об’єднання ,,Файні газди”.
Загалом на розвиток та підтримку сільськогосподарських кооперативів
області спрямовано 348,2 тис. гривень коштів місцевих бюджетів.
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За напрямом Розвиток інфраструктури сільських територій упродовж
звітного періоду здійснено реконструкцію та капітальні ремонти сільських
закладів культури на загальну суму 22,9 млн гривень (кошти державного бюджету
становлять 9,6 млн гривень, місцевих – 13,1 млн гривень, спонсорські
надходження – 199,1 тис. гривень), а також закладів фізичної культури і спорту
сільської місцевості (сума використаних коштів становить 3,2 млн гривень, в тому
числі державного бюджету – 2,7 млн гривень, місцевих – 301,079 тис. гривень,
спонсорські кошти – 113 тис. гривень).
За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний середній ремонт
автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг
комунальної власності у населених пунктах області на поточний дрібний ремонт
та експлуатаційне утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених
пунктах спрямовано 384,7 тис. гривень коштів державного бюджету.
Здійснено капітальний ремонт на 35 об’єктах вулично-дорожньої мережі на
загальну суму 77,3 млн гривень, в тому числі кошти державного бюджету
становлять 24,5 млн гривень, місцевих – 52,8 млн гривень.
На реконструкцію та капітальні ремонти закладів освіти в сільській
місцевості у звітному періоді спрямовано 48,3 млн гривень, з них 39,5 млн
гривень коштів державного та 8,8 млн гривень коштів місцевих бюджетів.
Зокрема, за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
завершено капітальний ремонт Золотниківської ЗОШ Теребовлянського району та
реконструкцію з добудовою приміщення колишньої школи в с. Стінка Бучацького
району.
Продовжується будівництво дитячого садка на 120 місць в с. Біла
Тернопільського району, ЗОШ в с. Шупарка Бучацького району, реконструкція
будівлі Новосільської ЗОШ Підволочиського району.
Рівний доступ до якісної освіти здійснюється в області через належні умови
для безпечного, регулярного і безплатного перевезення учнів та педагогічних
працівників. Усіма видами транспорту, в тому числі рейсовими та приватними
перевізниками, охоплено підвезенням 11036 учнів (98,7% від загальної кількості
учнів, що потребують підвезення). Зокрема, 169 шкільними автобусами –
8879 учнів (79,4%); найманим (орендованим) транспортом – 238 учнів
(2,1%); іншими видами транспорту (рейсовими автобусами) – 1919 учнів (17,2%).
У 2019 році на умовах співфінансування отримано 9
автобусів
Бережанською,
Зборівською
міськими
радами,
Зборівською
райдержадміністрацією, Залозецькою селищною радою, сільськими радами сіл
Великі Гаї та Байківці Тернопільського, Купчинці Козівського, Скорики
Підволочиського і Трибухівці Бучацького районів, на що було витрачено
17,1 млн гривень (12,4 млн гривень державного бюджету (освітня субвенція) та
4,7 млн гривень місцевого бюджету).
Крім цього, проведено реконструкцію та капітальні ремонти закладів
охорони здоров’я сільської місцевості на загальну суму 10,2 млн гривень, в тому
числі кошти державного бюджету становлять 8,1 млн гривень, місцевих бюджетів
– 2,1 млн гривень.
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Зокрема, за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
продовжується будівництво спального корпусу на 50 чоловік для учасників АТО
із їдальнею та теплим переходом з частковою реконструкцією існуючого корпусу
обласної фізіотерапевтичної лікарні реабілітації в с.Більче-Золоте Борщівського
району, капітальний ремонт поліклінічного та стаціонарного корпусів
Великодедеркальської районної комунальної лікарні Шумського району.
За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад в Тернопільській
області проведено реконструкцію на 12 об’єктах зовнішнього вуличного
освітлення на суму 3 млн гривень.
Рівень впровадження енергозберігаючих джерел світла у зовнішньому
освітленні населених пунктів зріс і становить 57, 7 %.
Спільні зусилля органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, в тому
числі об’єднаних територіальних громад, громадських організацій, бізнессередовища та науковців і надалі будуть спрямовані на створення умов для
динамічного, збалансованого соціально-економічного розвитку області,
забезпечення додержання гарантованих державою соціальних стандартів для
кожного її громадянина, підвищення рівня життя населення, а також поглиблення
процесів ринкової трансформації на основі підвищення ефективності
використання потенціалу області.
Директор департаменту економічного
розвитку і торгівлі облдержадміністрації
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