ЗВІТ
з оцінки результативності реалізації у 2020 році
Плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку
Тернопільської області на період до 2020 року
В рамках виконання Стратегії розвитку Тернопільської області на період
до 2020 року було заплановано реалізацію 282 технічних завдань та проєктів
регіонального розвитку на суму понад 10 млрд гривень, з яких реалізовано
2101 проєкт на загальну суму понад 12,3 млрд гривень (+23% до
запланованого).
Зокрема, із 92 технічних завдань на загальну суму понад 4,2 млрд гривень,
які увійшли до Плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку
Тернопільської області на період до 2020 року (далі – План заходів),
реалізовувалось 1180 проєктів на загальну суму понад 9,4 млрд гривень.
В рамках виконання у 2020 році Плану заходів загалом реалізовано
266 проєктів із 76 запланованих технічних завдань на загальну суму 4,8 млрд
гривень.
Враховуючи запровадження проєктного підходу з підготовки Плану
заходів, він реалізовувався 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 2020 році загалом планувалось реалізувати 21 проєктну
ідею на суму 298,2 млн гривень. В рамках даної програми у звітному періоді
реалізовувалось 105 проєктів на загальну суму 990,4 млн гривень.
Зокрема, за напрямом Сприяння у покращенні здоров’я та збільшення
тривалості активного періоду життя людини здійснювались заходи щодо
покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я,
модернізації галузі медицини, покращення якості надання медичної допомоги
та підвищення кваліфікації спеціалістів.
Так, впродовж 2020 року лікувально-профілактичні заклади області
отримали 4198 одиниць медичного обладнання на загальну суму
278,6 млн гривень, з них 2445 одиниць на суму 124,1 млн гривень – за кошти
державного бюджету, 546 одиниць на суму 55,5 млн гривень – за кошти
місцевих бюджетів, 407 одиниць на суму 10,5 млн гривень – за кошти
спецрахунків, 5 одиниць на суму 100 тис. гривень – за рахунок коштів
обласного бюджету та 795 одиниць на суму 88,4 млн гривень – за рахунок
позабюджетних надходжень.
Зокрема, для амбулаторій загальної практики-сімейної медицини придбано
154 комплекти телемедичного обладнання за кошти субвенції із державного
бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток
системи охорони здоров’я у сільській місцевості. Загальна вартість їх становить
16,4 млн гривень.
За кошти, які зібрані в рамках благодійної акції ,,Серце до серця” в сумі
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403,380 тис. гривень, закуплено сучасне медичне обладнання для
Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні.
Для лікувальних закладів м. Тернопіль придбано сучасне медичне
обладнання на загальну суму 35,8 млн гривень, в тому числі за кошти
державного бюджету на суму 2 млн гривень, місцевого – 34,8 млн гривень.
На капітальний ремонт обласного перинатального центру ,,Мати і дитина”
з обласного бюджету спрямовано 2 млн гривень.
На ремонт і реконструкцію закладів охорони здоров’я усіх рівнів у
2020 році спрямовано близько 84,7 млн гривень, з них 41,2 млн гривень –
кошти державного бюджету, 43,5 млн гривень – кошти місцевих бюджетів.
Проведені ремонтні роботи у новому корпусі Тернопільської
університетської лікарні, який був переобладнаний для надання допомоги
хворим на COVID-19.
За рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку в галузі
охорони здоров’я реалізовувалось 7 проєктів на суму 18,4 млн гривень, з яких
завершено капітальний ремонт поліклінічного та стаціонарного корпусів
Великодедеркальської районної комунальної лікарні.
За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
завершено реконструкцію процедурної Шумської центральної районної лікарні,
капітальний ремонт приміщень Тернопільської лікарні швидкої допомоги,
здійснювався капітальний ремонт Монастириської центральної районної
лікарні.
З метою покращення умов надання медичних послуг мешканцям області
для закладів охорони здоров’я придбано 42 автомобілі екстреної медичної
допомоги, 2 з яких – спеціалізовані (їх використовують для перевезення
пацієнтів
до
м. Київ), в тому числі 28 – для районів області та 14 – для м. Тернопіль.
Для профілактики інфекційних захворювань та захисту медичного
персоналу Тернопільської університетської лікарні, Тернопільської обласної
комунальної клінічної дитячої лікарні, Центру екстреної медичної допомоги та
медицини катастроф, Тернопільського обласного медичного центру соціальнонебезпечних захворювань, Бази спеціального медичного постачання,
Тернопільського обласного перинатального центру „Мати і дитина”,
Тернопільського регіонального фтизіопульмонологічного медичного центру
спрямовано кошти обласного бюджету у сумі 2,5 млн гривень.
На виписку рецептів пільговим категоріям громадян, придбання
лікарських засобів, надання ортопедичної стоматологічної допомоги, надання
медичної допомоги учасникам АТО, придбання засобів індивідуального
захисту, експрес-тестів, тестів для проведення ПЛР діагностики, ІФА
тестування, матеріальне стимулювання медичних та інших працівників, що
задіяні в ліквідації пандемії коронавірусної інфекції та інше з міського
бюджету м. Тернопіль спрямовано 50,7 млн гривень.
З метою забезпечення надання якісних соціальних послуг соціальнонезахищеним верствам населення області у 2020 році реалізовувались заходи
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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, за кошти державного фонду регіонального розвитку
здійснювалась реконструкція приміщень Тернопільського обласного центру
соціальної реабілітації дітей-інвалідів.
За кошти обласного бюджету у сумі 10,6 млн гривень забезпечено надання
матеріальної допомоги: 647 особам із категорії малозахищених верств
населення для покращення матеріального становища; 185 особам – до 34-х
роковин Чорнобильської катастрофи, Міжнародного дня глухих, Міжнародного
дня ,,Біла тростина”, Міжнародного дня осіб з інвалідністю, Дня вшанування
учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; 1532 особам, які
постійно проживають на території області, перебувають у складному
матеріальному становищі внаслідок стихійного лиха, нещасного випадку,
важкого захворювання, інших складних обставин; 991 мобілізованій особі,
учасникам АТО, ООС, учасникам-добровольцям АТО, ООС, їх сім’ям, сім’ям
загиблих (померлих) учасників АТО, ООС, учасників-добровольців АТО, ООС,
членам їх сімей, постраждалим учасникам Революції Гідності, членам сімей
Героїв Небесної Сотні, які проживають на території області. Забезпечено
роботу Тернопільського благодійного фонду ,,Карітас”. Надано 5 обласним
громадським організаціям осіб з інвалідністю, які взяли участь у конкурсі,
фінансову підтримку для виконання програм (проєктів, заходів), розроблених
обласними громадськими організаціями осіб з інвалідністю.
У рамках обласної програми підтримки осіб, які брали участь в
антитерористичній операції, операції об’єднаних сил, членів сімей загиблих під
час проведення антитерористичної операції, членів сімей Героїв Небесної
Сотні, постраждалих учасників Революції Гідності на 2020-2024 роки за кошти
у сумі 3,4 млн гривень здійснено підтримку матеріального становища
194 членів сімей, в яких загинув учасник АТО або особа, мобілізована на
військову службу, смерть якої не пов’язана з виконанням військового
(службового) обов’язку; надано 10 сім’ям матеріальну допомогу на поховання
учасника АТО або особи, мобілізованої на військову службу, смерть якої не
пов’язана з виконанням військового (службового) обов’язку. Забезпечено
вшанування осіб, які брали участь в АТО, ООС, у тому числі учасників
добровольців АТО, учасників бойових дій-добровольців членів сімей осіб,
загиблих під час проведення АТО та ООС, членів сімей Героїв Небесної Сотні,
постраждалих учасників Революції Гідності , волонтерів; забезпечено
лікуванням та медикаментами учасників АТО та ООС, учасників добровольців АТО, учасників бойових дій - добровольців, членів сімей
загиблих (померлих) під час АТО, ООС, членів сімей Героїв Небесної Сотні,
постраждалих учасників Революції Гідності у медичних закладах області на
загальну суму 920 тис. гривень; забезпечено виплату разової грошової
допомоги 65 учасникам-добровольцям АТО, учасникам бойових дій-
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добровольцям; виплачено компенсацію за навчання 5 особам, дітям учасників
АТО, які навчаються на контрактній основі в Чортківському медколеджі та
Кременецькій академії.
Крім того, 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 їдальні на загальну суму 9,7 млн гривень, а також надано
грошову допомогу учасникам АТО та членам їх родин в сумі 13 млн гривень.
В області реалізовуються проєкти, спрямовані на покращення
матеріально-технічної 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 72,3 млн гривень, в
тому числі 46,1 млн гривень державного та 26,2 млн гривень місцевих
бюджетів.
Зокрема, за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку в
галузі спорту реалізовувалось 7 проєктів на суму 42,6 млн гривень, з яких
завершено будівництво І черги гідротехнічних споруд веслувального каналу
„Водна арена Тернопіль”, мультифункціонального спортивного майданчика для
ігрових видів спорту в м. Чортків, реконструкції спортивних майданчиків
Тернопільської спеціалізованої школи I-III ступенів №7 з поглибленим
вивченням іноземних мов, міського стадіону в смт Микулинці, спортивного
майданчика Чортківського державного медичного коледжу.
За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
завершено реконструкції ігрових та спортивних майданчиків в м. Почаїв,
смт Товсте, селах Цеценівка, Людвище, Остапʼє, Полупанівка, Татаринці,
Якимівці, Загірці. Продовжується реконструкція ігрових та спортивних
майданчиків в с. Горинка.
На придбання обладнання і предметів довгострокового користування для
спортивних закладів м. Тернопіль спрямовано 2,7 млн гривень коштів
місцевого бюджету.
В рамках обласних програм, що реалізовувались в галузі фізичної культури
і спорту у 2020 році за кошти обласного бюджету в сумі 643,9 тис. гривень
проведено чемпіонати обласної дитячо-юнацької футбольної ліги; придбано
спортивну футбольну форму, м’ячі, грамоти, кубки, медалі та проведено
нагородження переможців чемпіонату з футболу області; а також проводились
заходи, присвячені розвитку олімпійського руху в області.
За напрямом модернізація сфери освіти та 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
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управління освітою.
З метою покращення роботи галузі освіти області на реалізацію проєктів
будівництва, реконструкції, ремонту та модернізації навчальних закладів
області спрямовано 190,9 млн гривень, з них кошти державного бюджету
становлять 84,7 млн гривень, місцевих бюджетів – 105,3 млн гривень,
позабюджетних джерел – 1 млн гривень.
Зокрема, за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку в
галузі освіти реалізовувалось 13 проєктів на суму 99,2 млн гривень, з яких
завершено будівництво дитячого садка в с. Слобідка, капітальний ремонт
Лозівської ЗОШ I-III ступенів, реконструкції будівлі Новосільської ЗОШ І-ІІІ
ступенів, Трибухівської ЗОШ I-III ступенів, Монастириського дитячого закладу
ясла-садок „Казка”, Теребовлянського дитячого ясла-садочку „Сонечко”,
корпусу майстерні з надбудовою Тернопільського ліцею № 21.
За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
завершена реконструкція спортивного залу в Чортківській гімназії імені
Шашкевича,
здійснювалась
реконструкція
спортивної
площадки
Підволочиської ЗОШ І-ІІІ ступенів.
За кошти місцевого бюджету здійснювався капітальний ремонт будівлі
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів ім. О. Маковея в м. Заліщики.
На проведення ремонтів та інших заходів щодо покращення матеріально технічної бази закладів загальної середньої освіти у 2020 році використано
27,9 млн гривень з місцевих бюджетів та 1 млн гривень позабюджетних
надходжень.
За рахунок коштів освітньої субвенції на ремонт та придбання обладнання
для їдалень (харчоблоків) 52 закладів загальної середньої освіти використано
10,9 млн гривень.
На реконструкцію та капітальний ремонт навчальних закладів м.
Тернополя було спрямовано 48,7 млн гривень коштів місцевого бюджету.
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.
Саме в такій Новій українській школі за новим Державним стандартом
початкової освіти навчаються 10 970 першокласників (682 класи). У всі заклади
загальної середньої освіти області для першокласників поставлено 11745
ігрових наборів LEGO Six Вricks та 1050 – LEGO Play Вох.
За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної освіти ,,Нова українська
школа” у 2020 році було спрямовано 47 млн гривень коштів державного
бюджету на придбання дидактичних матеріалів, меблів, комп’ютерного
обладнання та закупівлю засобів захисту учасників освітнього процесу в
закладах загальної середньої освіти під час карантину.
За рахунок коштів державного бюджету в сумі 16,4 млн гривень для
закладів загальної середньої освіти та професійної (професійно-технічної

6

освіти) закуплено 23 навчальних кабінети фізики, географії, хімії, біології та
для Тернопільської Української гімназії ім. І.Франка - 1 STEM-лабораторію.
Крім цього, за рахунок коштів субвенції на реалізацію програми
„Спроможна школа для кращих результатів” у сумі 18,9 млн гривень здійснено
капітальні ремонти 6 закладів освіти, закуплено засоби навчання та обладнання
навчального і загального призначення для кабінетів природничо-математичних
предметів та створено кабінет ,,SMART-лабораторія - сучасний інформаційний
простір для повноцінної якісної освіти” в Скала-Подільському навчальновиховному комплексі ,,Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад” Скала-Подільської селищної ради.
Для навчальних закладів м. Тернополя за рахунок коштів місцевого
бюджету в сумі 2,1 млн гривень придбано компʼютерне, мультимедійне та інше
обладнання.
Упродовж 2020 року здійснювались заходи щодо створення навчальнопрактичного центру на базі державного навчального закладу „Бучацьке
професійно-технічне училище” для підготовки робітників за професіями
„зварник, газозварник, газорізальник”. На його створення з державного
бюджету виділено 1050 тис. гривень, із місцевого бюджету – 970 тис. гривень,
позабюджетних коштів закладу освіти – 120 тис. гривень.
З метою створення умов для активізації співпраці між суб’єктами
підприємництва та закладами професійної (професійно-технічної) освіти і
закладами вищої освіти
в Тернопільському національному технічному
університеті імені Івана Пулюя створено навчальну лабораторію інновацій
міжуніверситетський регіональний стартап центр (далі – стартап центр ТНТУ)
на базі факультету управління та бізнесу у виробництві. Даний стартап центр
створений в рамках європейського проєкту TEMPUSSUCSID (530349TEMPUS-1-2012-1-FR-TEMPUS-JPHES)
„Створення
міжуніверситетських
Стартап центрів для підтримки і просування студентської інноваційної
діяльності”.
У 2020 році в Тернопільському національному технічному університеті
імені Івана Пулюя було створено низку інноваційних розробок світового рівня,
а саме: розроблено нові методи цифрового фрактодіагностування матеріалів і
конструкцій на основі використання штучного інтелекту та нейронних мереж,
що забезпечило можливість кількісної інтерпретації морфологічних утворень
поверхонь руйнування з високою швидкістю та надзвичайно низькою
трудомісткістю; створено нові методи формалізованого опису об’єктів та
імітаційні моделі транспортно-технологічних систем, зокрема гвинтових
конвеєрів, шнекових змішувачів, очисників та сортувальників та конвеєрів з
гнучким тяговим органом; розроблений ймовірнісно-статистичний метод
оцінки контактних напружень об’єктів взаємодії та пошкоджень, методика
дослідження функціонування гвинтових конвеєрів на плоских моделях;
створено багатокритеріальні оптимізаційні моделі з мінімізації енерго- та
матеріалоємності транспортуючих систем; імітаційні моделі функціонування
транспортно-технологічних систем, моделі та методики розрахунку приводів
конвеєрів,
експериментальна
методика
дослідження
транспортно-
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технологічних систем з пружними та еластичними робочими органами;
розроблені рекомендації щодо вибору транспортно-технологічних систем для
переміщення легко травмованих вантажів насипом чи в тарі.
Команда кафедри автоматизації технологічних процесів та виробництв
Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя
стала фіналістом ІХ Фестивалю інноваційних проєктів „Sikorsky Challenge
2020” (м. Київ). Було представлено новітню конструкцію захоплюваного
пристрою для промислових роботів „Energy Efficient Non-Contact Bernoulli
Gripping Devices for Industrial Robots”, який дістав високі оцінки фахівців.
Тернопільським національним педагогічним університетом ім. В. Гнатюка
спільно з Міністерством освіти і науки України, Міністерством цифрової
трансформації України, Українським фондом стартапів, за підтримки Програми
USAID „Конкурентоспроможна економіка України” протягом 2020-2021
навчального року, як один із 10 пілотних університетів України, в тестовому
режимі розпочав впровадження програми навчального курсу „Інноваційне
підприємництво та управління стартап проектами”. Метою навчальної
дисципліни є формування системи знань і практичних навичок у створенні і
управлінні стартапами на початковій стадії, підготовка студентів до участі в
інкубаційних, акселераційних і грантових програмах підтримки стартапів.
Проходження цього курсу значно розширює можливості студентів для
професійного розвитку, а також дає можливість створення власного
підприємства ще під час навчання в університеті. По завершенню студенти
мають змогу отримати електронний сертифікат про проходження курсу.
На базі університету створено та функціонує гурток (бізнес-інкубатор)
„ТНПУ ідеї”, члени якого долучаються до акселерації стартапів та створення
власних бізнес-проєктів. Наставниками студентів є викладачі кафедри
інформатики та методики її навчання Тернопільського національного
педагогічного ініверситету ім. В. Гнатюка, а також ті, які прослухали тренінг
„Introduction to business” Центру підприємницьких компетентностей та бізнесосвіти, спільного проєкту Ternopil Business School та Estonian Business School в
Естонії.
У бізнес-інкубаторі діяльність магістрантів покликана сформувати
компетентності молодого науковця у площині розробки та розвитку
інноваційних освітніх, соціальних, наукових, практичних проєктів на базі
цифрових технологій.
Команда науковців університету „Pure Drop” стала учасниками унікальної
програми навчання за методологією Lean Startup успішної програми U.S.
I-Corps в межах проєкту „GIST Innovates Ukraine”, яка реалізується за
підтримки Бюро з питань океанів і міжнародної політики у сфері екології та
науки Державного департаменту США. Головна мета програми – забезпечення
інноваторів відповідними тренінгами, надання менторської підтримки та
додаткових ресурсів, необхідних для виведення на ринок результатів
лабораторних досліджень. Завдяки пошуку оптимальних шляхів, стратегічного
планування на базі платформи Canvas-InnovationWithin ідентифікації клієнтів
учасників програми навчають швидко визначати таргетну аудиторію й
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оцінювати можливості для збільшення прибутку, що сприяє комерціалізації
результатів наукових розробок.
За результатами навчання члени команди отримали сертифікати про
успішне проходження програми „Глобальні інновації через науку і технології”
(Global Innovation through Science and Technology, GIST) та запрошені
виступати у ролі коучерів та менторів у другому раунді програми у 2021 році.
У 2020 році здійснювалась 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 22,6 млн гривень, в тому числі 3 млн гривень
державного та 18,7 млн гривень місцевих бюджетів, а також 918,4 тис. гривень
позабюджетних коштів.
Зокрема, за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
здійснювалась реконструкція будівлі Тернопільського обласного краєзнавчого
музею.
За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
завершено капітальний ремонт будинку культури в с. Шупарка.
В закладах культури області проведено 26 капітальних та 34 поточних
ремонтів,
встановлено 113 склопакетів і 15 дверей, здійснено ремонт
10 покрівель загальною площею 2097 м2, ремонт 1 пічної системи опалення,
проведено ремонт 499 м. п. теплових, 56 м. п. водопровідних та 56 м. п.
каналізаційних мереж.
В рамках реалізації програми збереження культурної спадщини
Тернопільської області на 2016-2020 роки за кошти обласного бюджету в сумі
125 тис. гривень проведено інвентаризацію 135 об’єктів культурної спадщини
(археології, історії, культури та монументального мистецтва). Виявлено
21 новий об’єкт. Проведено інвентаризацію 1 об’єкту культурної спадщини
(пам’ятки архітектури) в Чортківському районі та 2 об’єктів в Тернопільському
районі. Виготовлено 10 проєктів облікових карток на нововиявлені пам’ятки
архітектури. Виготовлено 9 одиниць облікової документації (археології, історії,
монументального мистецтва). Видано ілюстрований альбом – каталог
„Сакральна скульптура Тернопільщини”.
У 2020 році проведено обласне свято зимового календарно-обрядового
фольклору „Нова радість стала”, міжобласне театралізоване свято „Збруч – ріка
єднання”, присвячене Дню Соборності України, обласний тур Всеукраїнського
конкурсу учнівської творчості „Об’єднаймося ж, брати мої”. Крім цього,
відбулися творчі звіти мистецьких колективів Шумського району з нагоди Дня
Соборності України та Монастириського району, присвячений 206-й річниці від
дня народження Т.Г.Шевченка.
Значна увага приділялась сфері покращення екологічної інфраструктури
області, зокрема за напрямом Створення комфортних та безпечних умов
проживання населення області у звітному періоді здійснювалось реалізація
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проєктів у сфері житлово-комунального господарства, зокрема з будівництва та
реконструкції біологічних, каналізаційних очисних споруд області.
За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
завершено реконструкцію схем електричних мереж для насосної станції
„Хлораторна” в м. Чортків, здійснювалось будівництво біологічних очисних
споруд в м. Бучач (за рахунок субвенції, виділеної у 2019 році), реконструкція
ділянки дощового колектора в парку ім. Т. Шевченка в м. Тернопіль. На
реалізацію цих заходів спрямовано 13,8 млн гривень, кошти державного
бюджету становлять 8,5 млн гривень, місцевих бюджетів – 5,3 млн гривень.
За рахунок коштів обласного бюджету та співфінансування з місцевих
бюджетів, 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 1 млн гривень;
- реконструкція підземного водозабору з застосуванням нового обладнання
по вул. Вишнівецькій 31а в м. Ланівці в розмірі 585,6 тис. гривень;
- капітальний ремонт водогону по вул.Незалежності – Торговій в
м.Хоростків Гусятинського району в розмірі 300 тис. гривень.
Також, за рахунок коштів місцевого бюджету в сумі 92,4 тис. гривень
здійснено обстеження водного об’єкту, очищення та упорядкування,
поліпшення технічного стану джерела в с. Якимівці.
Програмою 2 “Підвищення конкурентоспроможності регіону” у
2020 році загалом планувалось реалізувати 46 проєктних ідей на суму 614,6 млн
гривень. В рамках даної програми у звітному періоді реалізовувалось
55 проєктів на загальну суму 3,3 млрд гривень.
Зокрема, за напрямом Стимулювання розвитку малого та середнього
підприємництва в області продовжується процес формування ефективної
системи підтримки малого та середнього бізнесу. Одним із пріоритетів у роботі
місцевих органів влади є покращення бізнес-клімату, налагодження
партнерських відносин між владою та бізнесом, розбудова інфраструктури
підтримки підприємництва в регіоні та формування ефективних інструментів
розвитку бізнесу.
З метою розвитку інфраструктури підтримки підприємництва в області
створено (у рамках Проєкту регіонального розвитку секторальної підтримки ЄС
,,Створення мережі об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва у
Тернопільській області”) та функціонує Тернопільський регіональний центр
підтримки підприємництва і мережа консультативних пунктів для бізнесу в
територіальних громадах області. Вищезазначеною мережею для діючих
суб’єктів малого та середнього бізнесу регіону й осіб, які мають на меті
започаткувати власну справу, на безкоштовній основі надається 60 видів
інформаційно-консультативних послуг щодо створення, ведення та розвитку
власної справи.
У рамках реалізації вищезазначеного Проєкту регіонального розвитку
здійснено укомплектування мережі центрів підтримки підприємництва, а також
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оснащення 40 консультативних пунктів для бізнесу в територіальних громадах
області. Крім цього, проводились навчальні заходи для працівників мережі
центрів підтримки підприємництва/консультативних пунктів для бізнесу з
метою підвищення їх компетентності, а також суб’єктів господарювання з
метою зростання їх конкурентоздатності.
На сьогодні партнерська мережа центрів та консультативних пунктів
складає 29 органів влади, банківських установ, громадських бізнес-асоціацій,
програм та проєктів міжнародної технічної допомоги, установ та організацій,
які забезпечують спеціалізований супровід, стажування та навчання для
місцевого бізнесу і працівників вищезгаданих об’єктів інфраструктури
підтримки малого та середнього підприємництва.
Завдяки ефективній роботі мережі центрів підтримки підприємництва та
консультативних пунктів для бізнесу протягом 2020 року надано майже
2000 інформаційно-консультативних послуг діючим і потенційним суб’єктам
малого та середнього підприємництва області, підготовлено 50 установчих
документів для започаткування бізнесу, організовано та проведено
55 інформаційно-навчальних заходів з актуальних питань ведення бізнесу,
якими охоплено понад 2350 осіб (семінари, тренінги, наради, бізнес-сесії,
майстер-класи, бізнес-інтенсиви, панельні дискусії, промоційні заходи).
Також, Тернопільська область стала переможцем та учасником пілотного
проєкту Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
України ,,Формування мережі центрів підтримки підприємництва на
регіональному та місцевому рівні”. Для реалізації проєкту в області відібрано
Великогаївську, Байковецьку, Шумську та Чортківську територіальні громади.
У 2020 році
працівник
консультативного
пункту
для
бізнесу
Великогаївської територіальної громади став переможцем конкурсу
,,Найкращий консультант інформаційного пункту підприємця серпня 2020”,
який проводився Офісом розвитку малого та середнього бізнесу при
Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України в
рамках вищезгаданого проєкту.
Також більше 150 представників місцевого бізнесу стали учасниками
форуму ,,Управління персоналом: ефективна стратегія для власників”, який
відбувся за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку в рамках
ініціативи EU4Business та ГО ,,Клуб Ділових Людей України”.
Для підвищення компетенції менеджерів експортноорієнтованих
підприємств області шляхом участі в бізнес-сесіях, у співробітництві з
Програмою ,,Fit for Partnership with Germany”, 14 підприємців області
стажувались на успішних підприємствах Німеччини протягом 2018–2020 років.
З метою підвищення доступності місцевого бізнесу до дешевих кредитних
ресурсів, у рамках співпраці обласної державної адміністрації з Фондом
розвитку підприємництва, діє програма часткового відшкодування відсоткових
ставок за кредитами банків для суб’єктів малого і середнього підприємництва.
13 підприємців області скористалися програмою часткового відшкодування та
реалізували свої інвестиційні проєкти на суму орієнтовно 25,5 млн гривень,
яким з обласного бюджету відшкодовано майже 2,5 млн гривень.

11

У зв’язку із встановленням карантинних обмежень у частині поширення
коронавірусної хвороби (COVID-19) урядом прийнято ряд рішень у частині
підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва. Зокрема,
постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 р. № 306 ,,Про
затвердження розміру, порядку надання та повернення коштів, спрямованих на
фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину”
передбачено надання матеріальної допомоги для роботодавців (юридичних осіб
або фізичних осіб-підприємців) за найманих працівників, а також для фізичних
осіб-підприємців, які не мають найманих працівників. Станом на 30 грудня
2020 року до Тернопільського обласного центру зайнятості звернулося
7934 суб’єкти підприємництва, з них 7003 суб’єкти отримали
допомогу на 10 562 працівники, профінансовано 68,5 млн гривень.
Одночасно постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 р.
№ 329 ,,Деякі питання соціальної підтримки сімей з дітьми” передбачено
допомогу на дітей підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування і
належать до 1 та 2 групи платників Єдиного податку. За отриманням державної
допомоги на дітей звернулись 3016 суб’єктів господарювання області, серед
яких позитивне рішення прийнято по 2871 суб’єкту підприємництва на
загальну суму 41,3 млн гривень.
У рамках реалізації державної програми ,,Доступні кредити 5-7-9%” у
2020 році 229 суб’єктів господарювання області скористалися пільговим
кредитуванням, уклавши кредитні угоди на суму 650 млн гривень. Зокрема,
36 підприємців здійснили рефінансування отриманого кредиту під ,,нульову”
ставку.
Протягом 2020 року в області зареєстровано 4832 фізичні особипідприємці та 444 юридичні особи, позитивний баланс становить +700
підприємців та + 351 юридична особа. Завдяки реєстрації нових суб’єктів
господарювання створено 7940 робочих місць.
З метою створення зручних і доступних умов для отримання суб’єктами
господарювання та громадянами якісних адміністративних послуг в області у
2020 році працювало 30 центрів із надання адміністративних послуг у
16 районах, а також у Тернопільській, Бережанській, Чортківській,
Кременецькій, Підволочиській, Байковецькій, Борсуківській, Великогаївській,
Великодедеркальській, Золотниківській, Скалатській, Козлівській, Шумській та
Більче-Золотецькій територіальних громадах.
Протягом 2020 року цими центрами надано 287,2 тис. послуг, у тому числі
106,4 тис. – з питань землевпорядкування та 74,8 тис. – з питань реєстрації.
Станом на 1 січня 2021 року за надані адміністративні послуги через
центри надання адміністративних послуг до державного, районних, міських та
селищних бюджетів надійшло майже 10,2 млн гривень.
5 ЦНАПів області надають послуги щодо оформлення та видачі паспорта
громадянина України для виїзду за кордон з електронним носієм, паспорта
громадянина України у формі ID-картки та оформлення паспорта громадянина
України при досягненні особою 14-річного віку з одночасним присвоєнням їй
реєстраційного номера облікової картки платника податків. Центри надання
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адміністративних послуг Тернопільської, Байковецької, Великогаївської,
Скалатської та Шумської територіальних громад обладнано паспортними
комплексами.
З метою підвищення доступності адміністративних послуг для населення
області з урахуванням децентралізаційних процесів у області розроблено
концепцію нової мережі центрів надання адміністративних послуг в
55 територіальних громадах Тернопільської області (передбачає створення
ЦНАПів у кожній громаді та орієнтовно 76 віддалених робочих місць),
інтерактивну карту діючих ЦНАПів області, яка розміщена на офіційному
вебсайті облдержадміністрації.
Розвиток електронного урядування визначено одним з головних
пріоритетів реформування системи державного управління. Для зручності та
доступності користувачів електронної системи надання послуг області, діє вебпортал 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 кошти обласного бюджету в сумі 250 тис. гривень в рамках виконання
програми інформатизації Тернопільської області „Електронна Тернопільщина”
на 2019-2021 роки здійснено закупівлю додаткового ліцензійного програмного
забезпечення.
За напрямом Підвищення енергоефективності впродовж 2020 року в
області проводилася відповідна робота щодо впровадження енергоефективних
заходів та технологій у бюджетних установах та житлових будинках області.
Загалом реалізовувались проєкти з впровадження енергозберігаючих
технологій та термомодернізації приміщень, проведення енергетичного аудиту
та сертифікації енергетичної ефективності будівель та споруд у 9 об’єктах
бюджетної сфери на загальну суму 15,3 млн гривень, кошти державного
бюджету становлять 2,1 млн гривень, місцевого - 13,2 млн гривень.
За рахунок впровадження енергоефективних заходів зекономлено понад
1,1 млн куб. метрів природного газу та 1,2 млн кВт⋅год електричної енергії на
суму понад 9,74 млн гривень.
За кошти місцевого бюджету в сумі 500 тис. гривень здійснювалась
реконструкція існуючої господарської будівлі під паливну із влаштуванням
центрального опалення Чугалівської ЗОШ І-ІІ ступенів.
З метою скорочення споживання природного газу, у 2020 році котельні
7 бюджетних установ та організацій переведено на використання
альтернативних видів палива (відходи деревини). Станом на 1 січня 2021 року
364 установи та організацій бюджетної сфери області використовували для
опалення відходи деревини (тирса, брикети, пелети), у 205 – використовувалась
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для опалення електрична енергія, у 59 – торфопродукція, що дозволяє замістити
споживання понад 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 28,64% від загальної потужності котелень, що на 1,85%
більше у порівнянні з 2019 роком.
Населенням області, у порівнянні з 2019 роком, досягнуто скорочення
споживання природного газу на 22,3%, бюджетними установами та
організаціями на 7,4 %.
З метою впровадження в області відновлювальних джерел енергії ТОВ
,,Захід Агропродукт” у с. Соколів побудовано комплекс з переробки органічної
частини відходів сільськогосподарського виробництва для виробництва
електроенергії з біогазу потужністю 2 МВт. Робота даного підприємства
забезпечуватиметься сировиною із твердих органічних відходів (курячий
послід, силос кукурудзи) та рідких відходів (оборотна вода після сепарації
перебродженої сировини) об’єктів та структурних підрозділів ТОВ ,,Захід
Агропродукт”. При експлуатації біогазового комплексу, за попередніми
розрахунками, отримане тепло передбачають використовувати для
технологічних цілей виробництва біогазу, а електроенергію подавати в місцеву
електромережу.
Крім цього, власники 2514 домогосподарств встановили сонячні
фотомодулі загальною потужністю 70,78 МВт ( у 2020 році введено 12,65 МВт
потужності, вироблено 73,04 млн кВт⋅год електричної енергії).
У 2020 році введено в експлуатацію промислові сонячні електричні
станції, зокрема, СВГ „Колосок” – 1,5 МВт, ТОВ „ВІНДМАКС” – 0,25 МВт,
ТОВ „ТЕР САН ЕНЕРДЖІ” – 1,2 МВт, ТОВ „Фенікс енерджі” – 2,3 МВт,
ТзОВ „Агролан-3” – 0,23 МВт, ТОВ „Монастириськенергобуд” – 4,95 МВт,
ТзОВ „Зборівська птахофабрика” (СЕС) – 0,3 МВт ТОВ „Добробуденерго”
– 0,6 МВт, ТОВ „НЕТТОТЕРМІНАЛ” – 0,251 МВт, ТОВ „Саджівка” – 0,5 МВт,
ТОВ „Дністер Електро”-3 – 0,08 МВт, „Е-СЕЙФ Інвест” – 0,97 МВт,
ТОВ „Вербівці Енерго Біо Продукт” (180) – 0,18 МВт, ТОВ „Вербівці Енерго
Біо Продукт” (500) – 0,5 МВт.
Загальна потужність промислових СЕС складає 59,23 МВт (у 2020 році
введено 13,81 МВт потужності, вироблено 70,98 млн кВт⋅год електричної
енергії).
За напрямом Стимулювання розвитку туристичної індустрії області з
метою створення та популяризації конкурентоспроможного туристичного
продукту, підтримки та популяризації основних видів туризму у
2020 році робота спрямовувалась на формування комплексних туристичних
продуктів у пріоритетних для області видах туризму (релігійний,
пригодницький, культурно-пізнавальний тощо) для внутрішніх та іноземних
туристів; представлення туристичних продуктів Тернопільщини на
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міжнародних, всеукраїнських та регіональних спеціалізованих виставкових
заходах.
З метою збереження історико-архітектурної спадщини та підвищення
туристичної привабливості області проводилися ремонтно-реставраційні
роботи на об’єктах Державного історико-архітектурного заповідника, зокрема,
у місті Бережани, на що спрямовано 152 тис. гривень коштів місцевого
бюджету.
Заліщицькою міською радою проведено роботи щодо покращення
функціонування пляжу ,,Тінистий”, що на березі річки Дністер. На пляжі
облаштовано декілька відпочинкових зон та місць для барбекю; проведено воду
та у купальний період діяли зовнішні душові кабіни, проведено грейдерування
дороги, що веде до зони відпочинку. Впродовж літа волонтери організовували
толоки з прибирання та благоустрою території місцевого пляжу ,,Сонячний”.
У популярних локальних туристичних дестинаціях області діють
туристично-інформаційні центри, зокрема, комунальні підприємства
Заліщицької районної ради ,,Заліщицьке туристичне бюро”, Заліщицької
міської ради ,,Заліщики туристичні”, Теребовлянської міської ради
,,Теребовлянський туристично-інформаційний центр”, Тернопільської міської
ради ,,Туристично-інформаційний центр міста Тернополя”, а також
Тернопільської обласної ради ,,Обласний туристично-інформаційний,
краєзнавчий центр”. 11 липня 2020 року презентовано створення туристичного
кластеру Бучаччини. Проводились роботи щодо відновлення таких центрів у
Бережанах та відкриття у популярних малих туристичних містах краю, а саме,
Бучачі, Кременці і Чорткові.
На території Національного природного парку ,,Дністровський каньйон”
відкрито нову екологічну стежку протяжністю 5,5 км на околицях сіл Устечко
та Нирків Заліщицького району для пішоходного та велотуризму.
Тернопільщина приєдналася до проєкту розвитку внутрішнього туризму
,,Мандруй Україною”, ініціатором якого виступило Державне агентство
розвитку туризму України. Регіон готовий представити 5 кількаденних
маршрутів із 25 локацій, а також розвивати фестивально-подієвий,
паломницький (релігійний), пізнавальний, спелео та активний туризм.
Проведено: прес-тур туристичними об’єктами Тернопільської області для
представників регіональних засобів масової інформації; туристичний інфотур
на тему ,,Замки Тернопільщини та нове у їх дослідженні”; інфо-тур
туристичними об’єктами області, які знаходяться на території Національного
природного парку ,,Кременецькі гори”; прес-тур для представників місцевих і
регіональних засобів масової інформації та блогерів туристичними об’єктами
області.
Державним історико-архітектурним заповідником у м. Бережани та
Національним заповідником ,,Замки Тернопілля” подано заявки на проведення
реставраційно-ремонтних робіт на їх об’єктах в рамках участі в проєкті
,,Велика реставрація”.
З метою створення туристичних родзинок та додаткових місць для
оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів державного фонду
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регіонального розвитку у сумі 7,2 млн гривень здійснювалось будівництво
Лановецького зоологічного парку місцевого значення „Лановецький зооботсад”
та реконструкція комунального дитячого оздоровчого закладу „Дивосвіт” в
с. Кутянка.
За напрямом стимулювання залучення інвестицій, з метою забезпечення
стабільного економічного розвитку та пошуку дієвих механізмів залучення
іноземних інвесторів впродовж 2020 року проводились заходи з популяризації
інвестиційних переваг області як в Україні, так і закордоном.
4-5 лютого 2020 року у м. Жешув Республіки Польща відбувся 13-ий
Форум Європа-Україна та Східний Ярмарок в рамках цього Форуму, під час
якого було презентовано туристичні та економічні перспективи краю.
26 серпня інвестиційний та туристичний потенціал області представлено в
рамках Тернопільського міжнародного економічного форуму STEP2020.online.
Упродовж 2020 року відбулись робочі візити до області представників
іноземних дипломатичних установ, акредитованих в Україні, іноземного
бізнесу та інших закордонних представників. Під час зустрічей з керівництвом
обласної державної адміністрації обговорені питання налагодження і розвитку
іноземного інвестиційного співробітництва, залучення інвестицій.
Зокрема, це візити Почесного консула Його Величності Короля Бельгії у
Західному регіоні України, Почесного консула Республіки Вірменія у
м. Тернопіль, Почесного консула Литовської Республіки у м. Тернопіль та
Тернопільській області, Почесного консула Республіки Хорватія в Західному
регіоні, Надзвичайного та Повноважного Посла Королівства Бельгія в Україні,
Почесного консула Республіки Польща в м. Луцьку, представників німецької
компанії – лідера на ринку виготовлення автомобільних замків „Kiekert AG”
(Федеративна Республіка Німеччина).
Тернопільська область входить в Програму Транскордонного
Співробітництва Європейського Інструменту Сусідства „Польща – Білорусь –
Україна 2014-2020” у статусі додаткового регіону.
У рамках усіх трьох конкурсних наборів проєктів Програми 2014−2020
роки відібрано до фінансування у 2021 році 5 проєктів за участю установ та
організацій Тернопільської області, з них 1 інфраструктурний та 4
мікропроєкти:
1) за Тематичною Ціллю „Безпека” − „Кордони рівних можливостей”;
2) за Тематичною Ціллю „Спадщина”:
- „Пізнаймо один одного − українці в Сувалках, поляки в Тернополі”
- „Збереження символіки у техніці народних ремесл”,
- „Музика прикордонних областей”
- „Спільна історія двох міст – Тернополя та Замостя”.
З метою сприяння просуванню товарів області на нові світові ринки
підготовлено каталог експортних пропозицій суб’єктів малого та середнього
підприємництва для подальшого розповсюдження серед представників
іноземних дипломатичних установ, ділових кіл, закордонних офіційних
делегацій під час організованих зустрічей з ними, міжнародних заходів за
кордоном.
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Для поширення серед потенційних інвесторів сформовано перелік
підприємств машинобудівної галузі області та передано Державній установі
„Офіс з просування експорту”.
В області проводиться робота щодо створення індустріальних парків у
м. Тернопіль та м. Чортків.
Тернопільською міською радою прийнято рішення від 08.08.2018 року
№ 7/26/3 „Про створення індустріального парку „Тернопіль” та затверджено
Концепцію індустріального парку „Тернопіль”. Відповідно до наказу
Мінекономрозвитку України від 19.09.2018 року № 1318 індустріальний парк
„Тернопіль” включено до Реєстру індустріальних (промислових) парків
України. Промислова ділянка площею 15 га призначена для створення
індустріального парку в м. Тернопіль.
Разом з тим, рішенням сесії Чортківської міської ради від 08.08.2019 року
№ 1553 затверджено Концепцію індустріального парку „Chortkiv-West”.
Наказом Мінекономіки України від 03.10.2019 року № 152 індустріальний парк
включено до реєстру індустріальних (промислових) парків. Промислова ділянка
площею 87,68 га передбачена під створення індустріального парку „ChortkivWest”.
Одночасно, Борщівська та Лановецька територіальні громади стали
учасниками проєкту регіонального розвитку „Мережа індустріальних парків
„Західний індустріальний кластер”, який є переможцем конкурсного відбору
проєктів, які можуть фінансуватися за кошти Європейського Союзу в рамках
програми секторальної підтримки.
У січні-вересні 2020 року у розвиток економіки області підприємствами та
організаціями за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 3794,2 млн
гривень капітальних інвестицій.
За видами економічної діяльності найбільше інвестицій спрямовано в
сільське, лісове та рибне господарство (996,8 млн гривень або 26,3% до
загального обсягу), промисловість (939,7 млн гривень або 24,8% до загального
обсягу), будівництво (906,1 млн гривень або 23,9% до загального обсягу).
У 2020 році реалізовано ряд інвестиційних проєктів в галузі
агропромислового розвитку. Зокрема:
- 8 проєктів в галузі тваринництва, а саме: завершено будівництво
доїльного залу з системою доїння типу „Карусель” на 60 голів одночасного
доїння ТзОВ „Бучачагрохлібпром” с. Пилява; реконструкцію молочного
комплексу та доїльного залу на 1200 голів корів у ПАП „Агропродсервіс”, що у
с. Теофіпілка; реконструкцію тваринницьких приміщень у ПАП
„Агропродсервіс” на 3 тис. голів у с. Купчинці та двох корівників на 300 голів
ВРХ молочного стада і будівництво доїльного залу ПрАТ „Мшанецьке” у
с. Мшанець; реконструкції будівель корівник-комплексу та кормоцеху у
свиноферму потужністю 245 свиноматок повного циклу в с. Поділля (ТОВ
„Веда Поділля”); комплексу по відгодівлі свиней на 600 голів в с. Іванівка
(приватний підприємець Попадин І.Б.); будівництво пташника ФГ ,,Масарівські
липки” м. Копичинці на 38 тис. голів одноразової посадки; реконструкцію
приміщень з вирощування птиці (курчат бройлерів) ТзОВ ,,Укрполь-2005”

17

м. Зборів.
- 7 проєктів в галузі рослинництва, а саме: завершено будівництво ІV черги
сучасного холодильно-переробного комплексу з фруктосховищем ФГ ,,Гадз”
в с. Трибухівці; введено в експлуатацію зерноочисний та зерносушильний
комплекс ТзОВ „Агрокомплекс” місткістю 20 тис. тонн у с. Дубівці;
будівництво двох силосів для зберігання зерна ф/г „Щедра Нива” в
с. Городниця; пункту приймання, очистки та зберігання зерна в
смт Підволочиськ (ТОВ „ГаличАгро”); завершено будівництво комплексу для
шокової заморозки ягідної та овочевої продукції ПП „Агроспецгосп”
потужністю 7 тис. тонн у с. Плотича; введено в дію цех із заморозки ягід – ТОВ
„Боніфрут” потужністю 20 тонн на добу в с. Бонівка; посадку яблуневого саду
на площі 35 га ФГ ,,Дністрянське” с. Іване – Золоте.
Крім того, реалізовувались проєкти з будівництва тваринницького
комплексу (ВРХ) за межами населеного пункту в с. Кошляки (ТОВ „Україна”);
корівника на 400 голів корів ТзОВ „Бучачагрохлібпром” с. Пилява; забійного
цеху птиці ТзОВ ,,Укрполь-2005” м. Зборів потужністю на 300 гол. в годину
або 20-23 тонн в добу; елеватора І черги СОК ,,Озернянський” в с. Озерна
потужністю 30 тис. тонн.
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 2020 року на автомобільних дорогах загального користування
державного значення відповідно до виділених коштів з державного бюджету
проведено:
- розроблення проєктно-кошторисної документації та здійснення викупу
29 земельних ділянок для будівництва Північного обходу м. Тернопіль,
використано 7405 тис. гривень;
- поточний середній ремонт автомобільних доріг державного значення
протяжністю 169,5 км на суму 2807345 тис. гривень (М-19 „Доманове-КовельЧернівці-Тереблече”, Р-43 „Тернопіль (від М-19)-Ланівці (до Р-32)”, Р-39
„Броди-Тернопіль”);
- вишукувальні роботи, розроблення проєктно-кошторисної документації
та здійснення капітального ремонту 2 штучних споруд (с. Струсів, с. Лисівці),
освоєно 33043 тис. гривень.
Загальна сума використаних коштів державного бюджету становить
2,8 млрд гривень.
За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
здійснювалась реконструкція пішохідного моста з встановленням рекреаційнотуристичного комплексу у м. Теребовлі, сума використаних коштів становить
5,4 млн гривень, в тому числі кошти державного бюджету – 5,3 млн гривень,
місцевого – 90,2 тис. гривень.
Крім цього, на капітальний ремонт та реконструкцію об’єктів шляховомостового господарства в м. Тернополі спрямовано 145 млн гривень (118,5 млн
гривень державного бюджету та 26,4 млн гривень місцевого бюджету), на
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поточний ремонт вулично-дорожньої мережі в м. Тернополі – 47 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
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 територіальної громади. Проводиться розробка схеми планування
території Підволочиської територіальної громади. За підтримки програми
DOBRE планується розробка п’яти схем планування територіальних громад:
Борщівської, Ланівецької, Зборівської, Хоростківської та Золотниківської.
Розроблено генеральні плани міст Шумськ і Почаїв, сіл Старий Тараж,
Комарин та Затишшя Почаївської територіальної громади, сіл Дубівці та
Стегниківці Байковецької територіальної громади.
Організовано розроблення генеральних планів міст Теребовля та Борщів,
селищ міського типу Залізці, Микулинці, Вишнівець, сіл Шляхтинці, Заздрість,
Дворіччя, Ладичин, Конопківка, Кривки, Воля, Озерна.
За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
завершено реконструкцію нежитлової будівлі кінотеатру під адміністративні і
громадські приміщення в м. Ланівці.
Програмою 3 “Розвиток сільських територій” у 2020 році загалом
планувалось реалізувати 9 проєктних ідей на суму 123 млн гривень. В рамках
даної програми у звітному періоді реалізовувалось 106 проєктів на загальну
суму 587,5 млн гривень.
З метою реалізації напряму Підвищення рівня ефективності
виробництва в аграрному секторі впродовж 2020 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
2021
року
зареєстровано
114 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, з них 6 розпочали
свою діяльність у 2020 році. Також з метою оптимізації витрат на ведення
господарської діяльності кооперативів, спрощення доступу до агросервісних
послуг та ринків збуту продукції 39 сільськогосподарських кооперативів
об’єдналися у кооперативне об’єднання ,,Файні газди”.
На постійному обслуговуванні у Тернопільській аграрній дорадчій службі
у 2020 році перебувало 28 юридичних та фізичних осіб- підприємців, яким
надавався комплексний бухгалтерський та юридичний супровід. За звітний
період надано 218 індивідуальних консультацій з питань реєстрації фізичних та
юридичних осіб, отримання фінансування, державних програм підтримки
агровиробників, узаконення земельних відносин, бухгалтерського обілку та
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інше. 9 юридичних осіб отримало компенсацію за надані послуги з державного
бюджету на суму 89,400 тис. гривень.
За рахунок власних коштів підприємства в сумі 20 млн гривень завершено
будівництво будівель і споруд тепличного господарства за межами населеного
пункту на території Кам’янківської сільської ради, триває будівництво
будівель і споруд тепличного господарства для особистого селянського
господарства на території Галущинецької сільської ради (спрямовано 10 млн
гривень власних коштів).
За напрямом Розвиток інфраструктури сільських територій упродовж
звітного періоду здійснено реконструкцію та капітальні ремонти сільських
закладів культури на загальну суму 11 млн гривень (кошти державного
бюджету становлять 2,3 млн гривень, місцевих – 8,3 млн гривень, позабюджетні
надходження – 530,5 тис. гривень).
За рахунок коштів обласного бюджету, що надійшли як субвенція з
державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення
будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг
загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної
власності у населених пунктах у 2020 році використано 456593 тис. гривень, а
саме проведено капітальний ремонт 11 об’єктів і поточний середній ремонт
68 об’єктів на суму 347540,44 тис. гривень загальною протяжністю 72,6 км та
роботи із експлуатаційного утримання на суму 109052,948 тис. гривень.
На реконструкцію та капітальні ремонти закладів освіти в сільській
місцевості у звітному періоді спрямовано 44,4 млн гривень, з них 36 млн
гривень коштів державного та 8,4 млн гривень коштів місцевих бюджетів.
Зокрема, за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
завершено будівництво дитячого садка на 120 місць по вул. Молодіжній в селі
Біла.
За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
завершено капітальні ремонти Скориківського дошкільного навчального
закладу в с. Скорики, Стриївської ЗОШ I-III ступенів в с. Стриївка, спортивних
залів Джуринського опорного закладу ЗОШ I-III ступенів в с. Джурин та ЗОШ
I-II ступенів в с. Милівці, продовжується капітальний ремонт ЗОШ I-III
ступенів в с. Личківці.
Завершено реконструкцію фельдшерсько-акушерського пункту в с. Дичків.
Завершено будівництво 2 сучасних медичних амбулаторій загальної
практики – сімейної медицини в с. Більче-Золоте та с. Мишковичі .
Завершуються будівельні роботи ще у 17 амбулаторіях. Для амбулаторій
загальної практики - сімейної медицини Тернопільщини придбано 155
сучасних, високої прохідності автомобілів.
Рівний доступ до якісної освіти, в тому числі в сільській місцевості,
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 11331 учень (98,9% від загальної кількості учнів, що потребують
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підвезення). Зокрема, 181 шкільними автобусами – 9400 учнів (83%); найманим
(орендованим) транспортом – 389 учнів (3,4%); іншими видами транспорту
(рейсовими автобусами) – 1423 учні (12,6%).
У 2020 році на умовах співфінансування закуплено 12 шкільних автобусів
(в тому числі один для дітей з особливими освітніми потребами) для
навчальних закладів Кременецького, Тернопільського, Чортківського районів,
Гримайлівської, Гусятинської, Козлівської, Микулинецької територіальних
громад, шкіл-інтернатів в м. Бережани та м. Збараж, профільного ліцею в
м. Теребовля, на що було витрачено 24,9 млн гривень (17,6 млн гривень
державного бюджету та 7,3 млн гривень місцевого бюджету).
Проведено реконструкцію об’єктів зовнішнього вуличного освітлення на
суму 252,844 тис. гривень.
Спільні зусилля органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, в
тому числі територіальних громад, громадських організацій, бізнес-середовища
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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