
 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

ХV сесії Заліщицької районної ради 

сьомого скликання 

1. Про внесення змін і доповнень до рішення районної ради від 25 грудня          

2015 року № 27 « Про районний бюджет на 2016 рік». 

2. Про районний бюджет на 2017 рік. 

3. Про затвердження звіту про виконання програми соціально-економічного 

та культурного розвитку Заліщицького району за 2016 рік. 

4. Про програму соціально-економічного та культурного розвитку 

Заліщицького району на 2017 рік. 

5. Про виконання програми розвитку малого і середнього підприємництва на 

2015 – 2016 роки.   

6. Про програму розвитку малого і середнього підприємництва на 2017 – 

2018 роки.   

7. Про призначення  Крайника М.А. директором загальноосвітньої  школи I-

IIІ ст. с. Садки. 

8. Про призначення  Березовської  М.П. завідувачем загальноосвітньої  

школи I ст. с. Голігради. 

9. Про внесення  змін до районної програми  підтримки і розвитку  редакції  

районного радіомовлення на 2015-2017 роки. 

10.  Про затвердження структури, чисельності виконавчого апарату районної 

ради та умов оплати праці. 

11. Про надання дозволу на передачу в оренду  підвального приміщення. 

12. Різне.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьоме скликання, п’ятнадцята сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 23 грудня 2016 року           м.Заліщики                                № 190 
 

 

Про затвердження звіту про виконання  

програми соціально-економічного та культурного  

розвитку Заліщицького району за 2016 рік 

 

 

Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”,  районна рада 

 

 

вирішила: 

  

  Затвердити   звіт про виконання програми соціально - економічного та 

культурного розвитку району за 2016 рік, додається. 

 

 

 

 

 

 

Голова районної ради      І.П. ДРОЗД 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО  

                                                                       Рішенням районної ради 

                                                                  від 23.12.2016 № 190 

 

Звіт про виконання програми соціально-економічного та культурного 

розвитку Заліщицького району за 2016 рік 
 

Згідно з проведеним аналізом, валовий сукупний продукт у 2016 році збільшився   

на 8,4% у порівнянні з 2015 роком і становить 973,0 млн. гривень. 

Найбільша питома вага у валовому регіональному продукті, як і в попередні роки, 

належатиме сільському господарству (60,7%) та промисловості (28,6%).  

Збільшення обсягу валового сукупного продукту забезпечується завдяки 

покращенню основних макропоказників, а саме:  

- у 2016 році аграріями району  виготовлено продукції на 546,1млн. гривень, що  

менше минулого року на 5,1%; 

- у 2016 рік усіма суб’єктами господарювання в економіку району залучено 73,0 

млн. гривень капітальних інвестицій; 

- у 2016 рік за рахунок усіх джерел фінансування в районі введено  в експлуатацію 

2,1 тис. кв. метрів загальної площі житла що на 5% більше минулого року; 

- темпи зростання рівня середньомісячної заробітної плати у 2016 році становлять – 

112,8%; 

- у 2016 році суб’єктами господарювання району створено 365 робочих місць. Що 

більше минулого року на 107 одиниць. 

З метою макроекономічної стабільності, посилення соціального захисту населення, 

системного реформування економічних відносин та соціальної сфери, в регіоні прийнято 

ряд розпорядчих актів, доручень голови райдержадміністрації, планів заходів, а саме:   

план заходів щодо поліпшення та упередження падіння рейтингових показників 

соціально-економічного розвитку Заліщицького району за 2016 рік. 

Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги», постанови Кабінету 

Міністрів України від 03 січня 2013 р. № 13 «Про затвердження Порядку ведення Єдиного 

державного порталу адміністративних послуг», доручення Президента України від 06 

грудня 2012 р. № 1-1/3280 «Щодо створення центрів надання адміністративних послуг та 

подолання адміністративних бар’єрів, спрощення процедури отримання адміністративної 

послуги суб’єктами господарювання, фізичними особами», працює Центр з надання   

адміністративних   послуг, в якому надаються адміністративні послуги через 

адміністраторів Центру шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних 

послуг. 

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 р. № 

64-р «Про затвердження плану заходів з виконання у 2013 році Національної програми 

сприяння розвитку малого підприємництва в Україні», розпорядження голови обласної 

державної адміністрації від 07 березня 2014 року №77-од «Про план заходів щодо 

виконання в області у 2014 році Національної програми сприяння розвитку малого 

підприємництва в Україні» розроблено програму розвитку малого і середнього 

підприємництва Заліщицького району на 2015-2016 роки.  

З метою забезпечення споживчого попиту населення за доступними цінами 

активізовано роботу з проведення ярмарок із залученням безпосередньо 

сільськогосподарських виробників. Реалізація продукції на ярмарках проводилась за 

оптово-відпускними цінами, які на 10-15 відсотків нижчі від роздрібних цін у 

торговельній мережі та на продовольчих ринках.  

 
 



ПРОМИСЛОВІСТЬ 

Промисловий комплекс району представляли 13 промислових підприємств різних 

галузей . 

Протягом 2016 року промисловий комплекс району закріпив позитивні тенденції 

зростання виробничого потенціалу, забезпечивши збільшення обсягів реалізації на  

115,8% порівняно з 2015 роком. Завдання програми соціально-економічного розвитку   

виконано на 111,7 %.  Обсяг реалізованої продукції за звітний період склав 270,0грн. 

За результатами виробничої діяльності у 2016 році зростання обсягу виробництва 

забезпечено насамперед успішною роботою металообробної та хлібопекарської галузей 

якими вироблено продукції на 2,8 млн. гривень. Обсяг виробництва  м’яса та 

м’ясопродуктів склав 9,6 млн. гривень. Підприємства даної галузі  працюють стабільно. 

Заборгованості із виплати заробітної плати та заборгованості до бюджету немає. 

За звітний період  дана галузь спрацювала прибутково. Загальна сума прибутку 

склала 3млн. гривень Фінансовий результат був позитивний. На промислових 

підприємствах працювало 433 особи. Середньомісячна заробітна плата становила 2252,0 

грн.   

 
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 

У 2016 році виробництво валової продукції сільського господарства склало 546,1 

млн. гривень і збільшилось проти 2015 року на 3,4 млн. гривень. Програмне завдання 

виконано на 94,6%. 

Всіма категоріями господарств зібрано зернових та зернобобових культур 82,8 тис. 

тонн. Аграріями району зібрано 7,7тис.тонн цукрового буряка. 

Програмні показники 2016 року в галузі рослинництва всіма категоріями 

господарств забезпечено на: 60,9% - зернових культур, 30,0%- цукрового буряка, картоплі 

– на 90,8%, овочів відкритого грунту – на 154,7%.  

У 2016 році в районі вироблено 2,5 тис. тонн. м’яса. В тому числі 

сільськогосподарськими підприємствами – 0,6 тис. тонн, населенням 1,9 тис. тонн. 

Виробництво молока склало 16,7 тис. тонн. Виконання програмного показника 

забезпечено за рахунок населення. Сільськогосподарськими підприємствами району у 

звітному році молока не вироблялось. 

В районі діє 31 молокоприймальний пункт у 28 селах району. Збір молока від 

особистих селянських господарств проводять заготівельники від Бучацького, 

Борщівського, Чортківського, Хоростківського та Городен-ківського молокозаводів та 

кооператив «Ратай» Протягом року населенням району продано молока в кількості 1860 

тонн, в тому числі обслуговуючим кооперативом «Ратай» закуплено 340 тонни. Ціна на 

молоко склала 2,50 грн. за 1 літру. 

Станом на 01 жовтня 2016 року сформовано потребу продовольчого зерна для 

населення Заліщицького району на 2016/2017 маркетинговий рік в обсязі 8172,5 тонн, що 

більше до потреби продовольчого зерна для населення на 1562,7 тонн, або  на  23,6 %. 

За підсумками  фінансової діяльності майже всі сільськогосподарські підприємства 

спрацювали прибутково. Сума прибутків становить 21,2 млн.грн 

 

ДОРОЖНЯ ІНФРАСТРУКТУРА,ТРАНСПОРТ ТА ЗВ'ЯЗОК 

За січень грудень 2016 року послугами автомобільного транспорту з врахуванням 

перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями  скористались  1490,5 тис. 

пасажирів, що складає 102,1% попереднього року.  

Регулярні пасажирські перевезення автомобільним транспортом в районі 

здійснюють  9 суб’єктів підприємницької діяльності, з яких 1 – юридична і        8 фізичних 

осіб.  Щодня на внутрішньорайонні маршрути для перевезення пасажирів району 

виходять 20 автобусів, якими користується 47 тисяч мешканців району. 



Сьогодні на території Заліщицького району працюють 20 районних автобусних 

маршрутів загального користування, задіяно 41 автобус. 

Всього в Заліщицькому районі перевезено пасажирів  – 42500, в тому числі 

пільгових - 3560. 

Регулярним автобусним сполученням в районі охоплено 95% населених пунктів від 

загальної чисельності (54). Не охвачено регулярним транспортним сполученням лише 5 % 

населених пунктів (4). 

  

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ 

Важливе значення для економіки району має реалізація заходів районної програми 
з енергозбереження. Ситуація на енергоринку тісно пов’язана з системою обліку 
енергоспоживання, фінансування бюджетних споживачів енергетичних ресурсів, 
платоспроможністю населення та суб’єктів господарювання. 

Найважливіші критерії оцінки роботи органів влади є забезпечення життєдіяльності 
народногосподарського комплексу та соціальної інфраструктури.  

Одним із пріоритетних завдань, які поставлені перед райдержадміністрацією є 

забезпечення своєчасної та в повному обсязі оплати всіма категоріями споживачів за 

спожиті енергоресурси, зменшення споживання природного газу усіма бюджетними 

організаціями району за рахунок ефективного його використання, впровадження 

енергозберігаючих заходів, перехід на альтернативні види палива. 
З метою контролю за станом розрахунків за спожиті енергоносії щомісячно 

ведеться моніторинг та проводяться засідання комісії по контролю за розрахунками за 
спожиті енергоресурси. 

У районі в 2016 році усіма категоріями споживачів станом на 01.10.2016 

6електричної енергії спожито на суму 30,0 млн. гртвень, оплачено 24,0 млн. гривень, 

відсоток проплати – 79,9% 

 

КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

На території району здійснюють будівельну діяльність 5 підприємств: СТ 

«Агробуд», ВАТ «Заліщикигаз», ТзОВ СПМК-5, ТОВ «Івас» та ЖКК «Альтернатива». З 

початку року   будівельними організаціями, виконано будівельних робіт на суму 400 тис. 

гривень, що становить 17,4% до минулого року.  

За   2016 р. в районі введено в експлуатацію  нових будівель загальною площею – 

2,1 тис. квадратних метрів.                                                      

Питання залучення інвестицій в галузі економіки є одним із  важливих напрямків 

соціально-економічного розвитку регіону. Протягом   2016 року суб’єктами 

господарювання в економіку району інвестовано 73,0 млн. гривень капітальних 

інвестицій. На одну особу в районі припадає 1395,3грн.  капітальних інвестицій.  

Протягом  поточного року активно освоювались інвестиції у сільське господарство 

та промисловість. Найбільшу питому вагу освоєно ФГ «Перспектива», ТОВ «Маяк», ПП 

«Тіміртан» ПП «Арма». Крім цього значна сума коштів інвестовано в галузь торгівлі  та 

освіти. 

На сьогоднішній день  в районі  52 із 55, або 99% населених пунктів користуються 

природнім газом.  Не газифікованими  залишається 3 населених пункти:  Новосілка, 

Винятинці, Голігради.  
 

ЗОВНІШНЬО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Зовнішньо-торгівельний оборот по району  у 2016 році склав 3054 тис. дол. В тому 

числі експорт -1,4 млн. доларів США , імпорт - 1,6 млн. доларів США. Сальдо зовнішньої 

торгівлі для району від’ємне, оскільки обсяг імпортних операцій значно перевищує 

експорт. Основу структури експорту з району склали вироби з оцинкованої сталі . Групи 



товарів, які імпортувались у район протягом року: сталь в рулонах, механічне обладнання, 

електроустаткування, прокат з оцинкованої сталі. 

Для району залишається основним пріоритетним завданням подальша інтеграція 

місцевих товаровиробників у внутрішній ринок європейських країн,  через збільшення 

обсягів експорту товарів з подальшим подоланням негативного сальдо зовнішньої 

торгівлі. 

 

НАЛАГОДЖЕННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА З МІЖНАРОДНИМИ 

ІНСТИТУЦІЯМИ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТІВ МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ 

ДОПОМОГИ 

У 2016 році район взяв участь у реалізації ІІІ фази Проекту ЄС/ПРООН  - Місцевий 

розвиток, орієнтований на громаду яка розпочалась 23 листопада 2014 року з підписання 

Угоди про партнерство між Заліщицькою районною державною адміністрацією,  

Заліщицькою районною радою та Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй. За 

методикою оцінки, в основну квоту визначено 4 сільських ради: Зозулинська, 

Зеленогайська, Касперівська, Бедриківська. 

Реалізація ІІІ фази Проекту сприятиме сталому соціально-економічному розвитку 

шляхом зміцнення спільного управління та заохочення громадських ініціатив району , 

дозволить відновити або ввести в дію  4 об’єкти місцевої інфраструктури в галузі освіти, 

введених в дію у рамках проекту. 

 

ЖИТЛОВО-КОМУНЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 

 В сфері житлово-комунального господарства в районі працює Заліщицьке 

житлово-комунальне підприємство, приватне підприємство «Порядок», приватне 

підприємство «Комунальник Плюс», «Комунальник   Плюс 1» та Товстенське житлово-

комунальне підприємство. 

У всіх сільських радах розроблено схеми та графіки вивезення твердих побутових 

відходів. 

В м.Заліщики частково введено роздільне збирання сміття (встановлено 

контейнери для збирання поліетиленових виробів). Приватне підприємство проводить 

приймання від населення вторинної сировини (папір, поліетилен).  

На території району створено 35 об’єднань співвласників багатоквартирних 

житлових будинків та 2 вуличних об’єднання.  Заліщицькою міською радою прийнято 

«Програму підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних житлових будинків». 

Протягом  2016 року в районі проведено наступні роботи: 

- ремонт тротуарів по центральній вулиці смт Товсте (165 тис. гривень з місцевого 

бюджету); 

- поточний ремонт частини тротуару по вул.Гайворонського, 20-22, м.Заліщики 

(68,25 тис. гривень з місцквого бюджету); 

- поточний ремонт частини тротуару перед костелом м.Заліщики (62,08 тис. 

гривень з місцевого бюджету); 

- поточний ремонт частини тротуару по вул. Обіжевській (27,75 тис. гривень з 

місцевого бюджету); 

- поточний ремонт частини тротуару по вул. Стефаника (63,75 тис. гривень з 

місцевого бюджету); 

- поточний ремонт частини тротуару по вул. Стефаника (117,45 тис. гривень з 

місцевого бюджету); 

- поточний ремонт частини тротуару по вул. Стефаника (58,64 тис. гривень з 

місцевого бюджету); 

- капітальний ремонт скверу по вул.Бандери,7 (116,3 тис. гривень з місцевого 

бюджету) 



Капітальний ремонт доріжки на верхньому кладовищі м.Заліщики      (17,8 тис. 

гривень з місцевого бюджету); 

- придбано автомобіль ГАЗ-53 для ЖКГ 65,0 тис. гривень з місцевого бюджету. 

Завершено роботи по ремонту насосних станцій та ремонтні роботи на лініях 

водогону. Здійснено комплекс заходів щодо проведення будівництва, реконструкції і 

модернізації водопровідних і каналізаційних систем, очисних споруд на об'єктах житлово-

комунального господарства (відповідальні – органи місцевого самоврядування) - 

проведена інвентаризацію всіх об’єктів водопостачання і водовідведення Заліщицького 

району. В 2015 році замінено 1,1 км центрального водогону по вул.. 40 років Перемоги на 

суму 679,8 тис. гривень. 

 

РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА ТОРГІВЛІ ТА ПОСЛУГ 

Протягом 2016 року в районі діяло 170 суб’єкти малого та середнього 

підприємництва. Кількість підприємницьких структур на 10 тис. осіб наявного населення 

складає 37 одиниць. (середньообласний показник 35 одиниці). Кількість працюючих на 

малих підприємствах складає 906 чоловік. Від діяльності малого підприємництва до 

бюджетів усіх рівнів оступило 7,25 млн. гривень 

З початку 2016 року державним реєстратором в районі зареєстровано      19 

юридичних осіб, 87 фізичних осіб – підприємців. Зупинили свою діяльність 13 юридичних 

та 176 фізичних осіб.  

Обсяг роздрібної торгівлі всього по району  склав  156,3 млн. гривень, що 

становить 90,9% планового рівня  та 95,1% до минулого року. Обсяг реалізованих платних 

послуг склав 8,2 млн. гривень, щостановить 101,2%до планового рівня. 

Станом на 01 жовтня 2016 року в районі здійснюють діяльність             329 закладів 

торгівлі та 38 закладів ресторанного господарства.    

За рахунок нового будівництва, освоєння та реконструкції недіючих підприємств з 

початку 2016 року відкрито 8 магазинів, 2 заклади ресторанного господарства та 2 заклади 

побутового обслуговування. За результатами розрахунку забезпеченості торгівельною 

мережею визначено, що на 1000 осіб припадає 334,3 кв.м. торгівельної площі що на 15,3 

кв.м. більше від нормативу. Проте, якщо брати до уваги окремі населенні пункти сільської 

місцевості, то тут спостерігається недостатній рівень забезпеченості населення 

торгівельною площею. 

Важливим сегментом  торгівельної  діяльності є ринкова торгівля. З метою 

створення належних умов для провадження діяльності заліщицьким РайСТ проводиться 

повна реконструкція Заліщицького ринку. На реконструкцію використано1050 тис. 

гривень На території ринку збудовано      2 торгівельних павільйони загальною площею 

720 кв.метрів в яких передбачено створити 64 торгових місця, завершено реконструкцію 

молочного павільйону загальною площею 180 метрів квадратних, а також збудовано 17 

магазинів- кіосків згідно проектної документації на загальну площу 200 метрів 

квадратних. Протягом  року  збудувано  4 піднавіси, що дало змогу створити 128 торгових 

місця. 

 

БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Фінансове управління повідомляє, що за січень – вересень  2016 року до зведеного 

місцевого бюджету  Заліщицького  району фактично надійшло коштів в сумі 32040,6 тис. 

гривень, що становить виконання  плану звітного періоду – 123,6%, понад план поступило  

6113,9 тис. гривень  та   виконання уточненого річного плану – 94,4%. 

 Виконано план  9 місяців  2016 року:  

- районним бюджетом - на  114,8%; 

- міським бюджетом -  на 142,5%;                               

- селищним бюджетом - на 106,4%; 



- зведеними сільськими бюджетами - на 131,8%. 

31 сільська рада  виконали план звітного періоду по наповненню бюджету (88,6% 

загальної кількості сільських бюджетів), в тому числі  29 сільських  рад   має 

перевиконання плану доходів звітного періоду понад 105 відсотків, не забезпечили 

виконання планових показників:  

Дуплиська сільська рада – 92,0% (недопоступило 3,1 тис. гривень) за рахунок не 

виконання плану  по єдиному податку з сільськогосподарських товаровиробників;            

Садківська сільська рада – 89,7% (недопоступило 3,2 тис. гривень) за рахунок не 

виконання плану  по єдиному податку з сільськогосподарських товаровиробників;            

Слобідська сільська рада – 96,9% (недопоступило 1,4 тис. гривень) за рахунок не 

виконання плану  по єдиному податку з сільськогосподарських товаровиробників;            

Хмелівська сільська рада – 96,7% (недопоступило 2,9 тис. гривень) за рахунок не 

виконання плану  по єдиному податку з сільськогосподарських товаровиробників.            

Забезпечено виконання звітного періоду 2016 року по всіх видах платежів із 13 

запланованих.  

Видаткова частина загального фонду зведеного бюджету району 

(касові видатки) станом на 01 жовтня 2016 року становить – 205 824,2 тис. 
гривень, в т.ч.: районний бюджет – 193477,5 тис. гривень; міський бюджет 

– 4144,2 тис. гривень; селищний бюджет – 718,1 тис. гривень; зведені 
сільські – 7484,4 тис. гривень За економічною структурою видатків 

використано: на заробітну плату та нарахування – 85303,1 тис. гривень; 

оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 7516,1 тис. гривень; продукти 
харчування – 2018,0тис. гривень; медикаменти – 640,7 тис. гривень; 
соціальні виплати – 10256,7 тис. гривень; інші видатки (придбання 

матеріалів, оплата інших послуг, відрядні, заходи тощо) - 8720,9 тис. 
гривень, поточні трансферти органам державного управління  - 1368,6 тис. 

гривень.   
Станом на 01 жовтня 2016 року заборгованість із виплати заробітної плати та 

нарахувань склала 3535,1 тис. гривень (утворилась по Заліщицькій районній раді в сумі – 

78,4 тис. гривень, по відділу з питань освіти Запліщицької райдержадміністрації в сумі – 

478,9 тис. гривень, по відділу охорони здоров’я Заліщицької райдержадміністрації в сумі – 

2842,7 тис. гривень, по відділу культури Заліщицької райдержадміністрації в сумі –         

73,2 тис. гривень, по територіальному центру соціального обслуговування – в сумі 34,6 

тис. гривень, Зеленогайській сільській раді в сумі – 7,6 тис. гривень, по Дуплиській 

сільській раді – 0,8 тис. гривень, по Садківській сільській раді – 9,1 тис. гривень, по 

Синьківській сільській раді – 2,3 тис. гривень; по Шипівській сільській раді – 7,6 тис. 

гривень). Причина утворення даної заборгованості є розрахункова незабезпеченість в 

асигнуваннях на виплату заробітної плати та нарахувань, а також недостатність 

помісячних обсягів освітньої та медичної субвенції з Державного бюджету на утримання 

діючої мережі бюджетних установ. Заборгованість по оплаті за спожиті енергоносії склала 

– 10,8 тис. гривень; по оплаті за продукти харчування в сумі – 16,8 тис. гривень; по оплаті 

за медикаментозне забезпечення в сумі – 21,5 тис. гривень, заборгованість по соціальних 

виплатах (в тому числі: пільги та субсидії населенню) склала – 14766,2 тис. гривень 

 

НАСЕЛЕННЯ, ЗАРОБІТНА ПЛАТА ТА РИНОК ПРАЦІ 

В районі проживає 47600  чоловік, що складає 4,5% до населення області. 

Упродовж 2016 року вона зменшилася на 100 осіб, що в розрахунку на  1000 наявного 

населення  становило 7,3 особи ( в середньому по області-2,9особи). Зменшення 

чисельності населення району відбулося за рахунок як природного скорочення - 261особа, 

так і міграційного - 90 осіб. Природний рух у 2016 році характеризувався збільшенням 

смертності і зменшенням народжуваності. 

Трудові ресурси району складають 24,0 тис. чол., в тому числі працездатне 



населення в працездатному віці - 20,0 тис. чол. 

За статистичними даними  в цілому по району в усіх сферах діяльності  зайнято 

5100 чол., що складає 24,0 %  від усього працездатного населення, чисельність 

незайнятого населення – 16,2 тис. чоловік, або  79,0 % .  

З початку року послугами Заліщицького районного центру зайнятості скористались 

1732  осіб, з них  мали статус безробітного  862 особи, серед них 434 особи, які мають 

додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню та          40 осіб з інвалідністю . Середній 

розмір допомоги по безробіттю за звітний період становив  855 грн. Середня тривалість 

безробіття 123 дні.  

Протягом  2015 рік за сприянням служби зайнятості працевлаштовано  898 осіб,  в 

тому числі 17 - шляхом виплати одноразової допомоги по безробіттю для  зайняття 

підприємницькою діяльністю,  235 осіб з числа громадян,  що мають додаткові гарантії у 

сприянні працевлаштуванню, 18 осіб з інвалідністю. До тимчасових та громадських робіт 

за звітний період залучено 221 особи.  Професійне навчання проходили 85 осіб з числа 

безробітних.   

За  2016 рік центром зайнятості отримано  інформацію від   роботодавців про 169 

вільних робочих місць.  

Органам виконавчої влади і суб’єктам господарювання нашого району щомісячно 

проводиться моніторинг та контроль за виконанням завдань щодо створення нових 

робочих місць. Річне завдання 2015 року з розширення сфери застосування праці за 

рахунок створення   нових  робочих  місць за десять місяців вдалося виконати на 51,0 

відсотків, що  складає  у  натурі  258 нових  робочих  місць: 

- для працівників у фізичних осіб - підприємців створено 85 нових робочих місць; 

- для фізичних осіб - підприємців - 122  нових  робочих  місця; 

- для працівників у юридичних осіб – 47 нових робочих місць; 

- для фізичних осіб з числа створених шляхом одноразово виплаченої допомоги по 

безробіттю для організації підприємницької діяльності – 4 нових робочих місця.  

Одночасно існує  дефіцит   кваліфікованих   працівників за робітничими 

професіями –  електрогазозварник, кухар, механік, провізор.  

Застосування новітніх технологій уже сьогодні вимагає висококваліфікованих  

робітничих   кадрів  як в промисловому, так і в сільськогосподарському виробництві та у 

сфері обслуговування. 

Проведено навчання для 85 безробітних по професіях: оператор 

комп’ютерного набору, продавець продуктових товарів, менеджмент 
малого підприємництва, оператор котельні.  

Станом на 01 жовтня 2016 року заборгованість із виплати заробітної плати на 

економічно активних підприємствах  відсутня. 

Фонд оплати праці при середньомісячній заробітна платі 2451 грн. склав 157,7 млн. 

гривень, що більше минулорічного періоду на  6,6%. Зростання рівня середньомісячної 

плати досягнуто в усіх галузях народногосподарського комплексу. Проте,  незначне 

зростання рівня середньомісячної заробітної плати серед базових галузей спостерігається 

лише  у промисловості. 

Видатки на виплату пенсій і допомог склали 234,5 млн. гривень, що  більше 3,3 

млн. гривень більше  минулого року. 

Самозабезпеченість власними коштами на виплату пенсій становить      22,5 %. 

(Місячна потреба в коштах на виплату пенсій 27,5  млн. гривень)  Середній розмір пенсії  

зріс з початку року на 9,4%  складає 1356,5 грн.  

Серед заходів, які суттєво впливають на виконання Програми, є своєчасне та повне 

фінансування діючих програм. Формування регіональних програм здійснюється 

відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Методичних 

рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та 

звітності про їх виконання, затверджених наказом Міністерства економіки України від 



04.12.2006 № 367, на базі яких, департаментом економічного розвитку 

облдержадміністрації розроблено розпорядження голови обласної державної адміністрації 

від           10 грудня 2007 року №810 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо 

порядку розроблення обласних цільових програм, моніторингу та звітності про їх 

виконання». 

За станом на 01.01. 2016 в районі розроблено 18  місцевих програми  котрі 

потребують фінансування із районного бюджету. У 2016 році на виконання заходів 

районних цільових програм виділено із районного бюджету 447,5 тис. гривень.  Із 15- ти   

профінансованих  районних цільових програм, у 1 програмі, відповідальним виконавцем є 

відділ  охорони здоров’я райдержадміністрації, 3 програм, відповідальним виконавцем 

яких є відділ у справах молоді та спорту райдержадміністрації, 2 програми, 

відповідальним виконавцем яких є служба у справах дітей райдержадміністрації, 1 

програми, відповідальним виконавцем яких є управління праці та соціального захисту 

населення райдержадміністрації,12  програм, відповідальним виконавцем яких є відділ 

культури райдержадміністрації, 1 програма, відповідальним виконавцем якої є відділ з 

питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації. 

На виконання районних програм в звітному бюджетному періоді профінансовано 

437,5 тис. гривень або 96,4% від  запланованого фінансування. 

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ 

Основним завданням соціального захисту населення є забезпечення реалізації 

державної політики у сфері соціально-трудових відносин, обслуговування громадян, які 

потребують допомоги та соціальної підтримки з боку держави. На обліку в управлінні 

соціального захисту населення перебуває 94 особи переміщених з тимчасово окупованої 

території районів проведення антитерористичної операції. З них 43 працездатні особи, 19 

дітей, 7 інвалідів, 25 пенсіонерів. 25 осіб отримують адресну допомогу, як внутрішньо 

переміщені. В Заліщицькому УСЗН на обліку перебуває 74 учасники бойових дій, з них 2 

інваліди, та 4 члени сім’ї загиблих під час АТО. Всі особи занесені до єдиного державного 

автоматизованого реєстру пільговиків і користуються пільгами відповідно до 

законодавства. Двом інвалідам призначено пенсію в головному управлінні пенсійного 

фонду. Членам сімей загиблих виплачується щомісячна грошова допомога 200 грн. з 

коштів районного бюджету в рамках районної програми підтримки осіб, які брали участь 

в АТО та членів сімей загиблих під час АТО на 2015 – 2019 роки та по 200 грн. з коштів 

обласного бюджету аналогічної обласної програми. 

У 2016 році 38 військовослужбовцям, які беруть участь у антитерористичній 

операції на Сході України виділено земельні ділянки. 

В районі службою у справах дітей районної державної адміністрації протягом 

грудня  місяця проводилася певна робота з питань соціально-правового захисту 

неповнолітніх, профілактики правопорушень, насильства, злочинності, безпритульності в 

підлітковому середовищі, створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного 

типу.  

Створено та ведеться банк даних дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування. В районі проживає 47 таких дітей; на первинному обліку служби  перебуває 

47 дітей даної категорії. 7 дітей проживають у 7 прийомних сім’ях, 3 в дитячому будинку 

сімейного типу. 

Службою забезпечується повне внесення та своєчасне поновлення інформації у  

ЄІАС «Діти» щодо даної категорії дітей. 

Створено  та  систематично  поновлюється   банк  даних   щодо  осіб, які  бажають 

усиновити, взяти під  опіку  чи піклування, кандидатів на  створення  прийомних  сімей  і   

дитячих   будинків  сімейного   типу.   

Всім  дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування та прийомним 

сім’ям  проведено перерахунок соціальних виплат. 



Протягом звітного періоду дітям – сиротам, дітям позбавленим батьківського 

піклування та дітям , які проживають у сім’ях, що опинилися у складних життєвих 

обставинах службою у справах дітей надано матеріальну допомогу до свята Святого 

Миколая.  

 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 

Медична галузь району представлена Заліщицькою ЦКРЛ – стаціонар на 180 ліжок 

та центральною районною поліклінікою на 500 відвідувань в день, Товстенською 

районною лікарнею – стаціонар на 80 ліжок та поліклінічним відділенням на 150 

відвідувань в день. Крім того, в районі працює                     17 лікарських амбулаторій та 

36 ФАПів. 

У 2016році на базі Заліщицької ЦКРЛ відкрито гемодіалізне відділення, для 

надання медичної допомоги хворим з нирковою недостатністю. На даний час проведена 

розводка для 5 апаратів гемодіалізної терапії. Зараз функціонує  1 апарат. 

В районі на даний час знаходиться 16 хворих, які потребують постійної 

гемодіалізної терапії, на диспансерному обліку  у нефролога знаходиться          54 хворих з 

нирковою патологією, які є потенційними пацієнтами для гемодіалізу.    

 

ОСВІТА І НУКА 

Належне функціонування та інноваційний розвиток освітньої галузі , впровадження 

інформаційних і комунікаційних технологій навчання було основним завданням галузі 

освіти. 

Протягом 2016 року в районі функціонувало 43 загальноосвітніх навчальних 

закладів, з них 41  у сільській місцевості 3 у місті, в яких навчанням і вихованням 

охоплено 4258 учнів, що на 205 школярів менше минулого року. З них  1227  дітей віком 

від 2 до 6 років, що становить  28% від загальної кількості. Рівень охоплення дошкільною 

освітою дітей віком від 3 до 6 років становить 85,3 %. 

У 2016 навчальному році шкільними автобусами до місця навчання  в районі 

підвозиться  192 учні та 21  педагогічний працівник. 

Загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів стовідсотково забезпечені навчально-

компютерними комплексами, в загальноосвітніх закладах                   І-ІІ ступенів їх 

встановлено17( 85 % від потреби) . До всесвітньої мережі інтернет за допомогою фірм- 

провайдерів, операторів мобільного зв’язку, а також через лінії «Укртелекому»  під’єднані 

всі заклади освіти, що мають навчально-компютерні класи. Крім того, в звітному році в 

галузі освіти реалізовано найбільшу кількість проектів: 

- будівництво актового залу  в гімназії м.Заліщики; 

- завершення добудови спортзалі та шкільних майстерень в ЗОШ с.Бедриківці; 

- на завершенні реалізація 4 проектів МРГ. 

КУЛЬТУРА 

На контролі в райдержадміністрації залишається питання покращення матеріально-

технічної бази закладів культури району.  

В галузі культури  функціонує 111 закладів та установ культури, які розміщені в  74 

будівлях, з них пристосованих-12, потребують капітального ремонту-6, поточного 

ремонту - 20, 1 перебуває в аварійному стані. 

Всього в районі працює : 53 - клубних заклади, в т.ч:  районний будинок народної 

творчості,  1 - селищний, 21- сільських будинків народної творчості,    3 - народних доми, 

54 - масових бібліотек, 2 - державні музичні школи,               1- художня школа.    

Заліщицький  район славний своїми культурними традиціями і народними 

талантами. Велика увага надається питанню відродження і збереження української 



національної культури, організації дозвілля населення, естетичному вихованню 

підростаючого покоління. 

Для забезпечення культурного розвитку району в 2016 році основним напрямком є 

збереження та розвиток існуючої мережі закладів соціально-культурного призначення у 

сільській місцевості; сприяння розвитку аматорського мистецтва, підтримка обрядово-

фольклорних колективів, які пропагують автентичне українське народне мистецтво; 

зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури району. 

 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ, ПІДТРИМКА МОЛОДІ ТА ЗАХИСТ ПРАВ ДІТЕЙ 

В районі головними завданнями з реалізації державної політики у сфері фізичної 

культури і спорту є забезпечення фізичного розвитку, поліпшення стану здоров’я 

населення, пропагування ведення здорового способу життя, розвиток олімпійських, 

паралімпійських, дефлімпійських та неолімпійських видів спорту. Розвиток фізичної 

культури і спорту характеризується стабільністю основних показників. 

Одним із головних завдань відділу у справах молоді і спорту є сприяння реалізації 

державної політики у сфері фізичної культури та спорту. Протягом 2015 року відділом у 

справах молоді і спорту проведена значна робота по організації та проведенню спортивно-

масових, фізкультурно-оздоровчих заходів, участі збірних команд та спортсменів у 

Спартакіадах, чемпіонатах області, Всеукраїнських та Міжнародних змаганнях.  

Протягом 2015-2016 навчальних років проводяться ХХ Спортивні ігри учнівської 

молоді Заліщаннщини. Програма змагань складається із 8 видів спорту (футбол, міні-

футбол, настільний теніс, волейбол юнаки і дівчата, пляжний волейбол, легка атлетика, 

легкоатлетичний крос).  

Протягом вересня-жовтня в навчальних закладах району проведено Всеукраїнський 

Олімпійський урок та Олімпійський тиждень, приурочені Всеукраїнському 

Олімпійському руху «Стань в ряди олімпійців!». Учні та вчителі Заліщицької державної 

гімназії ім. братів Гнатюків взяли участь у проведені велопробігу. 

В жовтні  2016 року на базі Товстенського сільськогосподарського ліцею відбувся 

районний етап Всеукраїнського спортивно-масового заходу серед дітей  «Олімпійське 

лелечення» 2016 року. Участь взяли чотири команди загальноосвітніх шкіл з Товстого, 

Поділля, Лисівців та Шипівців. 

На відділеннях в групах ДЮСШ займається 212 учнів загальноосвітніх шкіл, 

гімназії, ВПУ та Заліщицького аграрного коледжу. Із них на відділенні футбол займається 

133 учня, на відділенні волейбол – 16, на відділенні настільного тенісу – 31 та на відділенні 

легка атлетика – 32 учня. Із загальної кількості учнів  ДЮСШ займається 42 дівчинки. В 

ДЮСШ працює 4 групи початкової підготовки – 74 учня, 9 груп попередньої базової 

підготовки –        138 учнів.  

Навчально-тренувальний процес відбувається на базі районного стадіону 

«Дністер», ігровому майданчику з штучним покриттям «Дністер», спорткомплексу 

Заліщицького аграрного коледжу НАО ім. Є.Храпливого, спортзалу Нирківської ЗОШ  І-

ІІІ ст. та спортивного залу РБТ. 

 

ТУРИЗМ ТА РЕКРЕАЦІЯ 

З метою здійснення рекламно-інформаційного забезпечення історико- 

архітектурного та природного потенціалу області, залучення внутрішніх та зовнішніх 

інвестицій в розбудову туристичної інфраструктури, підтримки та популяризації основних 

видів туризму в районі у 2016 році здійснено такі заходи: проведено туристичний квест 

«Мандрівка рідним містом»; проведено брейн-ринг «Що ми знаємо про нашу місцевість» 

на базі Заліщицького обласного багатопрофільного навчально-реабілітаційного центру. 

Захід започатковується з метою привернення уваги до цінності територій природно-

заповідного фонду, вивчення об’єктів ПЗФ  Заліщицького району та України. 



Завдання акції: 

- підвищення зацікавленості громадян до цікавих історико-культурних та 

природних пам’яток нашого міста та району; 

- підвищення зацікавленості громадян до питань збереження та охорони  територій 

природно-заповідного фонду України; 

-  детальний розгляд об’єктів природно-заповідного фонду Заліщицького району; 

-  розвиток екологічної свідомості особистості; 

- вивчення представників Червоної книги рослинного і тваринного світу в межах 

природно-заповідних установ на території Заліщицького району; 

- виховання бережливого ставлення до природи. 

Регулярно протягом вересня проводились екскурсії еколого-освітньою стежкою 

«Устечко-Червоне-Печерки», де працівники Парку знайомили дітей з такими цікавити 

туристичними об’єктами, як Червоногородський замок, костел Пресвятої Богородиці, 

Джуринський водоспад, водоспад «Дівочі сльози» в ур. «Пустельня» та грот 

«Пустельника». Цікавими були розповіді про черновокнижні рослини – арум бестера, 

зозулині черевички, та тварини – полоза лісового, ящірку зелену та ін. 

Проводились пізнавальні екскурсії по місту Заліщики для дітей Заліщицького 

обласного дитячого санаторію, де дітям розповідали про історію міста, його заснування та 

цікаві історичні будівлі, зокрема ратушу міста, яка до наших днів, на жаль, не збереглась. 

 

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 

Важливим напрямком реалізації природоохоронних заходів в районі є вивезення на 

утилізацію залишків непридатних та заборонених до використання хімічних засобів 

захисту рослин. Не менш гострою, ніж у попередні роки, залишається проблема утилізації 

твердих побутових відходів  Для видалення побутових відходів  в районі існує 33 

сміттєзвалища.  

Незважаючи на вжиті заходи, території міст знаходяться у незадовільному стані, 

існуюча система санітарної очистки не забезпечує регулярного вивозу і знешкодження 

побутових відходів, що призводить до стихійних звалищ. Неналежний стан з утилізацією 

відходів склався у м. Заліщики. Сміттєзвалище твердих побутових відходів  на яке 

вивозилися тверді побутові відходи міста перезавантажене. Проблему ліквідації 

вищезгаданого сміттєзвалища могло б розв’язати будівництво сміттєпереробного 

комплексу та рекультивація існуючого сміттєзвалища. У місті запроваджено  роздільний 

збір твердих побутових відходів.  

Протягом жовтня  працівниками національного природного парку «Дністровський 

каньйон» було організовано акцію «Всесвітній день лісів».  Така акція організовувалась на 

базі ЗОШ І-ІІІ ст. №2, ЗОШ І-ІІІ ст. ім.О.Маковея м.Заліщики та на базі Заліщицького 

обласного багатопрофільного навчально-реабілітаційного центру. До участі в заході 

запрошувались всі учні шкіл. Акція передбачала вихід дітей в нижній парк  м. Заліщики, 

який є парком-пам’яткою садово-паркового мистецтва місцевого значення, де зростають 

такі рідкісні дерева як софора японська та гінкго дволопатеве.  

Акція організована з метою  привернення уваги до цінності дикої природи та її 

різноманітного значення. Привернення уваги до лісів та їх ролі в екосистемі. Виховання 

поваги та дбайливого ставлення до існуючої флори і фауни як нашої місцевості, так і 

світу. 

Завдання акції: 

 - підвищення зацікавленості усіх верств населення до питань охорони природи,    

збереження цінних та рідкісних представників флори та фауни лісів; 

- привернення уваги до проблеми неконтрольованої вирубки лісів; 

- детальний розгляд основних пунктів Конвенції про міжнародну торгівлю видами 

дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення; 



- захист всіх диких тварин від навмисних чи ненавмисних актів жорстокості; 

- сприяння розвитку у громадян почуття любові до природи; 

- донесення до свідомості всіх тих, хто у своїй діяльності безпосередньо стикається 

з природою, що на них лежить величезна відповідальність щодо збереження лісів 

в їхньому самобутньому стані. 

 

ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУПЕНЦІЇ, ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН 

З метою захисту прав і свобод громадян у  Заліщицькому районі  в 2016 році 

вивчались форми і методи профілактики правопорушень, підвищення ефективності 

оперативно-розшукових заходів тадіяльність правоохоронних органів щодо захисту прав і 

свобод людини; залучення громадських організацій до контролю за дотриманням на 

території району конституційних прав громадян. 

Службою у справах дітей райдержадміністрації, РВ УМВСУ в Тернопільській 

області, районним центром соціальних служб для сім»ї ,дітей та молоді, відділом у 

справах молоді і спорту райдержадміністрації здійснюється контроль за змістом 

діяльності культурно-розважальних закладів, комп’ютерних клубів, встановлених часових 

обмежень щодо самостійного відвідування таких закладів дітьми, в тому числі під час 

занять у навчальних закладах.  

Також  рішеннями сесій сільських, селищної, міської рад встановлено часові 

обмеження щодо перебування дітей без супроводу дорослих у вечірній час на вулицях та у 

громадських місцях та заборони продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів 

неповнолітнім. Сільськими,  селищним, міським головами здійснюється чіткий контроль 

за виконанням власних рішень. Спільно з громадським активом населених пунктів 

проводяться перевірки розважальних закладів, громадських місць, закладів торгівлі на 

предмет виявлення неповнолітніх у вечірній час без супроводу дорослих, продажу 

алкогольних та слабоалкогольних напоїв, тютюнових виробів дітям 

 

ПІДСУМКИ  ВИКОНАННЯ ОСНОВНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ 

ПОКАЗНИКІВ РОЗВИТКУ РАЙОНУ У 2016 РОЦІ 

Результати порівняльного аналізу основних макроекономічних показників розвитку 

району за 2016 рік вказують на розвиток регіону окрема, у 2016 році: 

- валовий сукупний продукт становить 973,0 млн. гривень; 

- обсяг промислового виробництва становить 270,0 млн. гривень; 

- обсяг валової продукції сільського господарства становить 546,1 млн. гривень; 

- капітальні інвестиції за рахунок усіх джерел фінансування у фактичних цінах 

склали 73,0млн. гривень; 

- обсяг будівельних робіт становить 600 тис. гривень; 

- обсяг роздрібного товарообороту становить 156,3 млн. гривень; 

- у всіх сферах економічної діяльності створено  365 робочих місць; 
 

 

Голова районної ради                                                    І.П.ДРОЗД 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьоме скликання, п’ятнадцята сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 23 грудня 2016 року           м.Заліщики                                № 191 
 

 

Про програму соціально-економічного та  

культурного розвитку Заліщицького району на 2017 рік 

 

Заслухавши та обговоривши проект програми соціально –економічного 

та культурного розвитку Заліщицького району на 2017 рік, керуючись  

пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні»,  районна рада  

 

вирішила: 

 

 1. Затвердити районну   програму  соціально - економічного та  

культурного розвитку Заліщицького району на 2017 рік, додається. 

 2. Районній державній адміністрації, управлінням та відділам районної 

державної адміністрації, підприємствам, установам та організаціям району 

спільно з органами місцевого самоврядування забезпечити виконання 

основних показників програми соціально-економічного та культурного 

розвитку Заліщицького району на 2017 рік. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на постійну 

комісію районної ради з  питань соціально - економічного розвитку, 

бюджету, фінансів та власності. 

 

 

 

 

 

 

  Голова районної ради      І.П. ДРОЗД 

 
 

 

 

 

 



                                                                                        

                            ЗАТВЕРДЖЕНО  

                                        Рішенням районної ради 

                                 від 23.12.2016 № 191 

 

ПРОГРАМА 

соціально-економічного та культурного розвитку 

 Заліщицького району  на 2017 рік 

ВСТУП 

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Заліщицького району на 2017 рік (далі – 

Програма) базується на аналізі соціально-економічної ситуації, що склалася у попередні роки, прогнозах, які 

враховують стан розвитку провідних галузей господарства району, а також зовнішніх та внутрішніх 

чинниках. Вона визначає цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку Заліщинщини на 2017 рік, а 

також комплекс заходів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо 

реформування реального сектору економіки та соціальної сфери, забезпечення макроекономічної 

стабільності, підтримки найуразливіших верств населення, недопущення стрімкого зростання рівня 

безробіття, створення умов для економічного зростання та підвищення реальних доходів громадян. 

Програма розроблена відділом економіки разом з іншими структурними підрозділами районної 

державної адміністрації, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади, відповідно 

до постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. № 621 «Про розроблення прогнозних і 

програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету» на 

виконання доручення голови обласної державної адміністрації   від 07 жовтня 2016 року № 84 «Про 

розроблення проекту програми соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської області на 

2017 рік» визначені головна мета та пріоритети розвитку  2017 рік. 

Програма розроблена на основі вимог Конституції України з урахуванням положень законів 

України: «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державне 

прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про державні 

цільові програми», «Про стимулювання розвитку регіонів», «Про інвестиційну діяльність», «Про режим 

іноземного інвестування», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про дозвільну систему у сфері 

господарської діяльності», Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VІ зі змінами та 

доповненнями, внесеними Законом України від 23 грудня 2010 року № 2856-VI. 

Відповідно до пріоритетних напрямів у програмі передбачений комплекс завдань та заходів, 

спрямованих на розвиток та модернізацію основних галузей виробничої та соціальної сфери району. 

Заходи програми спрямовані на забезпечення єдиної політики розвитку району в 2017 році 

шляхом об’єднання інтересів і можливостей місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, суб’єктів господарювання, громадськості з метою реалізації пріоритетних напрямків  та 

забезпечення сприятливих умов для розвитку регіону та покращення добробуту населення району. 

Досягнення запланованих заходів і показників передбачається здійснювати в основному через 

економічні важелі державного регулювання та виконання заходів, передбачених актами Президента 

України, Кабінету Міністрів України, та розпорядженнями голови Тернопільської облдерж-адміністрації, які 

спрямовані на подальший розвиток економіки і вирішення найактуальніших соціальних проблем району. 

Програма є основою для формування та раціонального використання фінансових ресурсів відповідно до 

визначених цілей і завдань соціально-економічного розвитку району. 

Головною метою програми на 2017 рік є зниження рівня безробіття, зростання добробуту 

населення району, підвищення якості життя через створення сприятливих передумов для інвестування 

пріоритетних галузей економіки, впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій, скорочення 

непродуктивних витрат підприємств, стабілізації і нарощення власної сировинної бази, збільшення обсягів її 

переробки на наявних в районі виробничих потужностях, розширення обсягів збуту продукції на 

внутрішньому ринку, безумовного дотримання державної дисципліни цін, законодавства про працю, 

підтримки малого і середнього бізнесу, реалізації районних програм розвитку, впровадження активних форм 

стимулювання зайнятості. 

Виконання зазначених завдань стане вагомим підґрунтям для впровадження реформ у різних 

сферах, що у свою чергу дасть можливість забезпечити збалансований розвиток району, збільшити реальні 

доходи населення, наростити податкову базу регіону. 

Враховуючи результати  аналізу сильних та слабких сторін Заліщицького району визначено 

наступні пріоритетні напрямки розвитку району на 2017 рік: 

- розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення; 

- підвищення конкурентоспроможності регіону;  



- розвиток сільських територій. 

 

І. АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ  РАЙОНУ ЗА 2016 РІК 

 

Основні тенденції макроекономічного розвитку  

 

Згідно з проведеним аналізом, валовий сукупний продукт у 2016 році збільшився   на 8,4% у 

порівнянні з 2015 роком і становить 973,0 млн. гривень. 

Найбільша питома вага у валовому регіональному продукті, як і в попередні роки, належатиме 

сільському господарству (60,7%) та промисловості (28,6%).  

Збільшення обсягу валового сукупного продукту забезпечується завдяки покращенню основних 

макропоказників, а саме:  

- у 2016 році аграріями району  виготовлено продукції на 546,1млн. гривень, що  менше минулого 

року на 5,1%; 

- у 2016 рік усіма суб’єктами господарювання в економіку району залучено 73,0 млн. гривень 

капітальних інвестицій; 

- у 2016 рік за рахунок усіх джерел фінансування в районі введено  в експлуатацію 2,1 тис. кв. 

метрів загальної площі житла що на 5% більше минулого року; 

- темпи зростання рівня середньомісячної заробітної плати у 2016 році становлять – 112,8%; 

- у 2016 році суб’єктами господарювання району створено 365 робочих місць. Що більше минулого 

року на 107 одиниць. 

З метою макроекономічної стабільності, посилення соціального захисту населення, системного 

реформування економічних відносин та соціальної сфери, в регіоні прийнято ряд розпорядчих актів, 

доручень голови райдержадміністрації, планів заходів, а саме:   план заходів щодо поліпшення та 

упередження падіння рейтингових показників соціально-економічного розвитку Заліщицького району за 

2016 рік. 

Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги», постанови Кабінету Міністрів 

України від 03 січня 2013 р. № 13 «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного порталу 

адміністративних послуг», доручення Президента України від 06 грудня 2012 р. № 1-1/3280 «Щодо 

створення центрів надання адміністративних послуг та подолання адміністративних бар’єрів, спрощення 

процедури отримання адміністративної послуги суб’єктами господарювання, фізичними особами», працює 

Центр з надання   адміністративних   послуг, в якому надаються адміністративні послуги через 

адміністраторів Центру шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг. 

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 р. № 64-р «Про 

затвердження плану заходів з виконання у 2013 році Національної програми сприяння розвитку малого 

підприємництва в Україні», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 07 березня 2014 

року №77-од «Про план заходів щодо виконання в області у 2014 році Національної програми сприяння 

розвитку малого підприємництва в Україні» розроблено програму розвитку малого і середнього 

підприємництва Заліщицького району на 2015-2016 роки.  

З метою забезпечення споживчого попиту населення за доступними цінами активізовано роботу з 

проведення ярмарок із залученням безпосередньо сільськогосподарських виробників. Реалізація продукції 

на ярмарках проводилась за оптово-відпускними цінами, які на 10-15 відсотків нижчі від роздрібних цін у 

торговельній мережі та на продовольчих ринках.  

 

ПРОМИСЛОВІСТЬ 

Промисловий комплекс району представляли 13 промислових підприємств різних галузей . 

Протягом 2016 року промисловий комплекс району закріпив позитивні тенденції зростання 

виробничого потенціалу, забезпечивши збільшення обсягів реалізації на  115,8% порівняно з 2015 роком. 

Завдання програми соціально-економічного розвитку   виконано на 111,7 %.  Обсяг реалізованої продукції за 

звітний період склав 270,0грн. 

За результатами виробничої діяльності у 2016 році зростання обсягу виробництва забезпечено 

насамперед успішною роботою металообробної та хлібопекарської галузей якими вироблено продукції на 

2,8 млн. гривень. Обсяг виробництва  м’яса та м’ясопродуктів склав 9,6 млн. гривень. Підприємства 

даної галузі  працюють стабільно. Заборгованості із виплати заробітної плати та заборгованості до бюджету 

немає. 

За звітний період  дана галузь спрацювала прибутково. Загальна сума прибутку склала 3млн. 

гривень Фінансовий результат був позитивний. На промислових підприємствах працювало 433 особи. 

Середньомісячна заробітна плата становила 2252,0 грн.   

 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 

У 2016 році виробництво валової продукції сільського господарства склало 546,1 млн. гривень і 

збільшилось проти 2015 року на 3,4 млн. гривень. Програмне завдання виконано на 94,6%. 

Всіма категоріями господарств зібрано зернових та зернобобових культур 82,8 тис. тонн. Аграріями 



району зібрано 7,7тис.тонн цукрового буряка. 

Програмні показники 2016 року в галузі рослинництва всіма категоріями господарств забезпечено 

на: 60,9% - зернових культур, 30,0%- цукрового буряка, картоплі – на 90,8%, овочів відкритого грунту – на 

154,7%.  

У 2016 році в районі вироблено 2,5 тис. тонн. м’яса. В тому числі сільськогосподарськими 

підприємствами – 0,6 тис. тонн, населенням 1,9 тис. тонн. Виробництво молока склало 16,7 тис. тонн. 

Виконання програмного показника забезпечено за рахунок населення. Сільськогосподарськими 

підприємствами району у звітному році молока не вироблялось. 

В районі діє 31 молокоприймальний пункт у 28 селах району. Збір молока від особистих селянських 

господарств проводять заготівельники від Бучацького, Борщівського, Чортківського, Хоростківського та 

Городен-ківського молокозаводів та кооператив «Ратай» Протягом року населенням району продано молока 

в кількості 1860 тонн, в тому числі обслуговуючим кооперативом «Ратай» закуплено 340 тонни. Ціна на 

молоко склала 2,50 грн. за 1 літру. 

Станом на 01 жовтня 2016 року сформовано потребу продовольчого зерна для населення 

Заліщицького району на 2016/2017 маркетинговий рік в обсязі 8172,5 тонн, що більше до потреби 

продовольчого зерна для населення на 1562,7 тонн, або  на  23,6 %. 

За підсумками  фінансової діяльності майже всі сільськогосподарські підприємства спрацювали 

прибутково. Сума прибутків становить 21,2 млн.грн 

 

ДОРОЖНЯ ІНФРАСТРУКТУРА,ТРАНСПОРТ ТА ЗВ'ЯЗОК 

За січень грудень 2016 року послугами автомобільного транспорту з врахуванням перевезень, 

виконаних фізичними особами-підприємцями  скористались  1490,5 тис. пасажирів, що складає 102,1% 

попереднього року.  

Регулярні пасажирські перевезення автомобільним транспортом в районі здійснюють  9 суб’єктів 

підприємницької діяльності, з яких 1 – юридична і        8 фізичних осіб.  Щодня на внутрішньорайонні 

маршрути для перевезення пасажирів району виходять 20 автобусів, якими користується 47 тисяч 

мешканців району. 

Сьогодні на території Заліщицького району працюють 20 районних автобусних маршрутів 

загального користування, задіяно 41 автобус. 

Всього в Заліщицькому районі перевезено пасажирів  – 42500, в тому числі пільгових - 3560. 

Регулярним автобусним сполученням в районі охоплено 95% населених пунктів від загальної 

чисельності (54). Не охвачено регулярним транспортним сполученням лише 5 % населених пунктів (4). 

  

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ 

Важливе значення для економіки району має реалізація заходів районної програми з 

енергозбереження. Ситуація на енергоринку тісно пов’язана з системою обліку енергоспоживання, 

фінансування бюджетних споживачів енергетичних ресурсів, платоспроможністю населення та суб’єктів 

господарювання. 

Найважливіші критерії оцінки роботи органів влади є забезпечення життєдіяльності 

народногосподарського комплексу та соціальної інфраструктури.  

Одним із пріоритетних завдань, які поставлені перед райдержадміністрацією є забезпечення 

своєчасної та в повному обсязі оплати всіма категоріями споживачів за спожиті енергоресурси, зменшення 

споживання природного газу усіма бюджетними організаціями району за рахунок ефективного його 

використання, впровадження енергозберігаючих заходів, перехід на альтернативні види палива. 

З метою контролю за станом розрахунків за спожиті енергоносії щомісячно ведеться моніторинг та 

проводяться засідання комісії по контролю за розрахунками за спожиті енергоресурси. 

У районі в 2016 році усіма категоріями споживачів станом на 01.10.2016 6електричної енергії 

спожито на суму 30,0 млн. гртвень, оплачено 24,0 млн. гривень, відсоток проплати – 79,9% 

 

КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

На території району здійснюють будівельну діяльність 5 підприємств: СТ «Агробуд», ВАТ 

«Заліщикигаз», ТзОВ СПМК-5, ТОВ «Івас» та ЖКК «Альтернатива». З початку року   будівельними 

організаціями, виконано будівельних робіт на суму 400 тис. гривень, що становить 17,4% до минулого року.  

За   2016 р. в районі введено в експлуатацію  нових будівель загальною площею – 2,1 тис. 

квадратних метрів.                                                      

Питання залучення інвестицій в галузі економіки є одним із  важливих напрямків соціально-

економічного розвитку регіону. Протягом   2016 року суб’єктами господарювання в економіку району 

інвестовано 73,0 млн. гривень капітальних інвестицій. На одну особу в районі припадає 1395,3грн.  

капітальних інвестицій.  

Протягом  поточного року активно освоювались інвестиції у сільське господарство та 

промисловість. Найбільшу питому вагу освоєно ФГ «Перспектива», ТОВ «Маяк», ПП «Тіміртан» ПП 

«Арма». Крім цього значна сума коштів інвестовано в галузь торгівлі  та освіти. 



На сьогоднішній день  в районі  52 із 55, або 99% населених пунктів користуються природнім газом.  

Не газифікованими  залишається 3 населених пункти:  Новосілка, Винятинці, Голігради.  

 

ЗОВНІШНЬО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Зовнішньо-торгівельний оборот по району  у 2015 року склав               3054 тис. дол. В тому числі 

експорт -1,4 млн. доларів США , імпорт - 1,6 млн. доларів США. Сальдо зовнішньої торгівлі для району 

від’ємне, оскільки обсяг імпортних операцій значно перевищує експорт. Основу структури експорту з 

району склали вироби з оцинкованої сталі . Групи товарів, які імпортувались у район протягом року: сталь в 

рулонах, механічне обладнання, електроустаткування, прокат з оцинкованої сталі. 

Для району залишається основним пріоритетним завданням подальша інтеграція місцевих 

товаровиробників у внутрішній ринок європейських країн,  через збільшення обсягів експорту товарів з 

подальшим подоланням негативного сальдо зовнішньої торгівлі. 

 

НАЛАГОДЖЕННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА З МІЖНАРОДНИМИ ІНСТИТУЦІЯМИ ТА 

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТІВ МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ 

У 2016 році район взяв участь у реалізації ІІІ фази Проекту ЄС/ПРООН  - Місцевий розвиток, 

орієнтований на громаду яка розпочалась 23 листопада 2014 року з підписання Угоди про партнерство між 

Заліщицькою районною державною адміністрацією,  Заліщицькою районною радою та Програмою розвитку 

Організації Об’єднаних Націй. За методикою оцінки, в основну квоту визначено 4 сільських ради: 

Зозулинська, Зеленогайська, Касперівська, Бедриківська. 

Реалізація ІІІ фази Проекту сприятиме сталому соціально-економічному розвитку шляхом 

зміцнення спільного управління та заохочення громадських ініціатив району , дозволить відновити або 

ввести в дію  4 об’єкти місцевої інфраструктури в галузі освіти, введених в дію у рамках проекту. 

 

ЖИТЛОВО-КОМУНЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 

 В сфері житлово-комунального господарства в районі працює Заліщицьке житлово-комунальне 

підприємство, приватне підприємство «Порядок», приватне підприємство «Комунальник Плюс», 

«Комунальник   Плюс 1» та Товстенське житлово-комунальне підприємство. 

У всіх сільських радах розроблено схеми та графіки вивезення твердих побутових відходів. 

В м.Заліщики частково введено роздільне збирання сміття (встановлено контейнери для збирання 

поліетиленових виробів). Приватне підприємство проводить приймання від населення вторинної сировини 

(папір, поліетилен).  

На території району створено 35 об’єднань співвласників багатоквартирних житлових будинків та 2 

вуличних об’єднання.  Заліщицькою міською радою прийнято «Програму підтримки об’єднань 

співвласників багатоквартирних житлових будинків». 

Протягом  2016 року в районі проведено наступні роботи: 

- ремонт тротуарів по центральній вулиці смт Товсте (165 тис. гривень з місцевого бюджету); 

- поточний ремонт частини тротуару по вул.Гайворонського, 20-22, м.Заліщики (68,25 тис. 

гривень з місцквого бюджету); 

- поточний ремонт частини тротуару перед костелом м.Заліщики (62,08 тис. гривень з місцевого 

бюджету); 

- поточний ремонт частини тротуару по вул. Обіжевській (27,75 тис. гривень з місцевого 

бюджету); 

- поточний ремонт частини тротуару по вул. Стефаника (63,75 тис. гривень з місцевого бюджету); 

- поточний ремонт частини тротуару по вул. Стефаника (117,45 тис. гривень з місцевого 

бюджету); 

- поточний ремонт частини тротуару по вул. Стефаника (58,64 тис. гривень з місцевого бюджету); 

- капітальний ремонт скверу по вул.Бандери,7 (116,3 тис. гривень з місцевого бюджету) 

Капітальний ремонт доріжки на верхньому кладовищі м.Заліщики      (17,8 тис. гривень з місцевого 

бюджету); 

- придбано автомобіль ГАЗ-53 для ЖКГ 65,0 тис. гривень з місцевого бюджету. 

Завершено роботи по ремонту насосних станцій та ремонтні роботи на лініях водогону. Здійснено 

комплекс заходів щодо проведення будівництва, реконструкції і модернізації водопровідних і 

каналізаційних систем, очисних споруд на об'єктах житлово-комунального господарства (відповідальні – 

органи місцевого самоврядування) - проведена інвентаризацію всіх об’єктів водопостачання і 

водовідведення Заліщицького району. В 2015 році замінено 1,1 км центрального водогону по вул.. 40 років 

Перемоги на суму 679,8 тис. гривень. 

 

РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА ТОРГІВЛІ ТА ПОСЛУГ 

Протягом 2016 року в районі діяло 170 суб’єкти малого та середнього підприємництва. Кількість 

підприємницьких структур на 10 тис. осіб наявного населення складає 37 одиниць. (середньообласний 

показник 35 одиниці). Кількість працюючих на малих підприємствах складає 906 чоловік. Від діяльності 

малого підприємництва до бюджетів усіх рівнів оступило 7,25 млн. гривень 



З початку 2016 року державним реєстратором в районі зареєстровано      19 юридичних осіб, 87 

фізичних осіб – підприємців. Зупинили свою діяльність 13 юридичних та 176 фізичних осіб.  

Обсяг роздрібної торгівлі всього по району  склав  156,3 млн. гривень, що становить 90,9% 

планового рівня  та 95,1% до минулого року. Обсяг реалізованих платних послуг склав 8,2 млн. гривень, 

щостановить 101,2%до планового рівня. 

Станом на 01 жовтня 2016 року в районі здійснюють діяльність             329 закладів торгівлі та 38 

закладів ресторанного господарства.    

За рахунок нового будівництва, освоєння та реконструкції недіючих підприємств з початку 2016 

року відкрито 8 магазинів, 2 заклади ресторанного господарства та 2 заклади побутового обслуговування. За 

результатами розрахунку забезпеченості торгівельною мережею визначено, що на 1000 осіб припадає 334,3 

кв.м. торгівельної площі що на 15,3 кв.м. більше від нормативу. Проте, якщо брати до уваги окремі 

населенні пункти сільської місцевості, то тут спостерігається недостатній рівень забезпеченості населення 

торгівельною площею. 

Важливим сегментом  торгівельної  діяльності є ринкова торгівля. З метою створення належних 

умов для провадження діяльності заліщицьким РайСТ проводиться повна реконструкція Заліщицького 

ринку. На реконструкцію використано1050 тис. гривень На території ринку збудовано      2 торгівельних 

павільйони загальною площею 720 кв.метрів в яких передбачено створити 64 торгових місця, завершено 

реконструкцію молочного павільйону загальною площею 180 метрів квадратних, а також збудовано 17 

магазинів- кіосків згідно проектної документації на загальну площу 200 метрів квадратних. Протягом  року  

збудувано  4 піднавіси, що дало змогу створити 128 торгових місця. 

 

БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Фінансове управління повідомляє, що за січень – вересень  2016 року до зведеного місцевого 

бюджету  Заліщицького  району фактично надійшло коштів в сумі 32040,6 тис. гривень, що становить 

виконання  плану звітного періоду – 123,6%, понад план поступило  6113,9 тис. гривень  та   виконання 

уточненого річного плану – 94,4%. 

 Виконано план  9 місяців  2016 року:  

- районним бюджетом - на  114,8%; 

- міським бюджетом -  на 142,5%;                               

- селищним бюджетом - на 106,4%; 

- зведеними сільськими бюджетами - на 131,8%. 

31 сільська рада  виконали план звітного періоду по наповненню бюджету (88,6% загальної 

кількості сільських бюджетів), в тому числі  29 сільських  рад   має перевиконання плану доходів звітного 

періоду понад 105 відсотків, не забезпечили виконання планових показників:  

Дуплиська сільська рада – 92,0% (недопоступило 3,1 тис. гривень) за рахунок не виконання плану  

по єдиному податку з сільськогосподарських товаровиробників;            

Садківська сільська рада – 89,7% (недопоступило 3,2 тис. гривень) за рахунок не виконання плану  

по єдиному податку з сільськогосподарських товаровиробників;            

Слобідська сільська рада – 96,9% (недопоступило 1,4 тис. гривень) за рахунок не виконання плану  

по єдиному податку з сільськогосподарських товаровиробників;            

Хмелівська сільська рада – 96,7% (недопоступило 2,9 тис. гривень) за рахунок не виконання плану  

по єдиному податку з сільськогосподарських товаровиробників.            

Забезпечено виконання звітного періоду 2016 року по всіх видах платежів із 13 запланованих.  

Видаткова частина загального фонду зведеного бюджету району (касові видатки) станом на 01 

жовтня 2016 року становить – 205 824,2 тис. гривень, в т.ч.: районний бюджет – 193477,5 тис. гривень; 

міський бюджет – 4144,2 тис. гривень; селищний бюджет – 718,1 тис. гривень; зведені сільські – 7484,4 тис. 

гривень За економічною структурою видатків використано: на заробітну плату та нарахування – 85303,1 тис. 

гривень; оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 7516,1 тис. гривень; продукти харчування – 

2018,0тис. гривень; медикаменти – 640,7 тис. гривень; соціальні виплати – 10256,7 тис. гривень; інші 

видатки (придбання матеріалів, оплата інших послуг, відрядні, заходи тощо) - 8720,9 тис. гривень, поточні 

трансферти органам державного управління  - 1368,6 тис. гривень.   

Станом на 01 жовтня 2016 року заборгованість із виплати заробітної плати та нарахувань склала 

3535,1 тис. гривень (утворилась по Заліщицькій районній раді в сумі – 78,4 тис. гривень, по відділу з питань 

освіти Запліщицької райдержадміністрації в сумі – 478,9 тис. гривень, по відділу охорони здоров’я 

Заліщицької райдержадміністрації в сумі – 2842,7 тис. гривень, по відділу культури Заліщицької 

райдержадміністрації в сумі –         73,2 тис. гривень, по територіальному центру соціального 

обслуговування – в сумі 34,6 тис. гривень, Зеленогайській сільській раді в сумі – 7,6 тис. гривень, по 

Дуплиській сільській раді – 0,8 тис. гривень, по Садківській сільській раді – 9,1 тис. гривень, по 

Синьківській сільській раді – 2,3 тис. гривень; по Шипівській сільській раді – 7,6 тис. гривень). Причина 

утворення даної заборгованості є розрахункова незабезпеченість в асигнуваннях на виплату заробітної плати 

та нарахувань, а також недостатність помісячних обсягів освітньої та медичної субвенції з Державного 

бюджету на утримання діючої мережі бюджетних установ. Заборгованість по оплаті за спожиті енергоносії 

склала – 10,8 тис. гривень; по оплаті за продукти харчування в сумі – 16,8 тис. гривень; по оплаті за 



медикаментозне забезпечення в сумі – 21,5 тис. гривень, заборгованість по соціальних виплатах (в тому 

числі: пільги та субсидії населенню) склала – 14766,2 тис. гривень 

 

НАСЕЛЕННЯ, ЗАРОБІТНА ПЛАТА ТА РИНОК ПРАЦІ 

В районі проживає 47600  чоловік, що складає 4,5% до населення області. Упродовж 2016 року вона 

зменшилася на 100 осіб, що в розрахунку на  1000 наявного населення  становило 7,3 особи ( в середньому 

по області-2,9особи). Зменшення чисельності населення району відбулося за рахунок як природного 

скорочення - 261особа, так і міграційного - 90 осіб. Природний рух у 2016 році характеризувався 

збільшенням смертності і зменшенням народжуваності. 

Трудові ресурси району складають 24,0 тис. чол., в тому числі працездатне населення в 

працездатному віці - 20,0 тис. чол. 

За статистичними даними  в цілому по району в усіх сферах діяльності  зайнято 5100 чол., що 

складає 24,0 %  від усього працездатного населення, чисельність незайнятого населення – 16,2 тис. чоловік, 

або  79,0 % .  

З початку року послугами Заліщицького районного центру зайнятості скористались 1732  осіб, з них  

мали статус безробітного  862 особи, серед них 434 особи, які мають додаткові гарантії у сприянні 

працевлаштуванню та          40 осіб з інвалідністю . Середній розмір допомоги по безробіттю за звітний 

період становив  855 грн. Середня тривалість безробіття 123 дні.  

Протягом  2015 рік за сприянням служби зайнятості працевлаштовано  898 осіб,  в тому числі 17 - 

шляхом виплати одноразової допомоги по безробіттю для  зайняття підприємницькою діяльністю,  235 осіб 

з числа громадян,  що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, 18 осіб з інвалідністю. До 

тимчасових та громадських робіт за звітний період залучено 221 особи.  Професійне навчання проходили 85 

осіб з числа безробітних.   

За  2016 рік центром зайнятості отримано  інформацію від   роботодавців про 169 вільних робочих 

місць.  

Органам виконавчої влади і суб’єктам господарювання нашого району щомісячно проводиться 

моніторинг та контроль за виконанням завдань щодо створення нових робочих місць. Річне завдання 2015 

року з розширення сфери застосування праці за рахунок створення   нових  робочих  місць за десять місяців 

вдалося виконати на 51,0 відсотків, що  складає  у  натурі  258 нових  робочих  місць: 

- для працівників у фізичних осіб - підприємців створено 85 нових робочих місць; 

- для фізичних осіб - підприємців - 122  нових  робочих  місця; 

- для працівників у юридичних осіб – 47 нових робочих місць; 

- для фізичних осіб з числа створених шляхом одноразово виплаченої допомоги по безробіттю для 

організації підприємницької діяльності – 4 нових робочих місця.  

Одночасно існує  дефіцит   кваліфікованих   працівників за робітничими професіями –  

електрогазозварник, кухар, механік, провізор.  

Застосування новітніх технологій уже сьогодні вимагає висококваліфікованих  робітничих   кадрів  

як в промисловому, так і в сільськогосподарському виробництві та у сфері обслуговування. 

Проведено навчання для 85 безробітних по професіях: оператор комп’ютерного набору, продавець 

продуктових товарів, менеджмент малого підприємництва, оператор котельні.  

Станом на 01 жовтня 2016 року заборгованість із виплати заробітної плати на економічно активних 

підприємствах  відсутня. 

Фонд оплати праці при середньомісячній заробітна платі 2451 грн. склав 157,7 млн. гривень, що 

більше минулорічного періоду на  6,6%. Зростання рівня середньомісячної плати досягнуто в усіх галузях 

народногосподарського комплексу. Проте,  незначне зростання рівня середньомісячної заробітної плати 

серед базових галузей спостерігається лише  у промисловості. 

Видатки на виплату пенсій і допомог склали 234,5 млн. гривень, що  більше 3,3 млн. гривень більше  

минулого року. 

Самозабезпеченість власними коштами на виплату пенсій становить      22,5 %. (Місячна потреба в 

коштах на виплату пенсій 27,5  млн. гривень)  Середній розмір пенсії  зріс з початку року на 9,4%  складає 

1356,5 грн.  

Серед заходів, які суттєво впливають на виконання Програми, є своєчасне та повне фінансування 

діючих програм. Формування регіональних програм здійснюється відповідно до Закону України «Про 

місцеві державні адміністрації», Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних 

цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затверджених наказом Міністерства економіки 

України від 04.12.2006 № 367, на базі яких, департаментом економічного розвитку облдержадміністрації 

розроблено розпорядження голови обласної державної адміністрації від           10 грудня 2007 року №810 

«Про затвердження методичних рекомендацій щодо порядку розроблення обласних цільових програм, 

моніторингу та звітності про їх виконання». 

За станом на 01.01. 2016 в районі розроблено 18  місцевих програми  котрі потребують 

фінансування із районного бюджету. У 2016 році на виконання заходів районних цільових програм виділено 

із районного бюджету 447,5 тис. гривень.  Із 15- ти   профінансованих  районних цільових програм, у 1 

програмі, відповідальним виконавцем є відділ  охорони здоров’я райдержадміністрації, 3 програм, 



відповідальним виконавцем яких є відділ у справах молоді та спорту райдержадміністрації, 2 програми, 

відповідальним виконавцем яких є служба у справах дітей райдержадміністрації, 1 програми, 

відповідальним виконавцем яких є управління праці та соціального захисту населення 

райдержадміністрації,12  програм, відповідальним виконавцем яких є відділ культури райдержадміністрації, 

1 програма, відповідальним виконавцем якої є відділ з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації. 

На виконання районних програм в звітному бюджетному періоді профінансовано 437,5 тис. гривень 

або 96,4% від  запланованого фінансування. 

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ 

Основним завданням соціального захисту населення є забезпечення реалізації державної політики у 

сфері соціально-трудових відносин, обслуговування громадян, які потребують допомоги та соціальної 

підтримки з боку держави. На обліку в управлінні соціального захисту населення перебуває 94 особи 

переміщених з тимчасово окупованої території районів проведення антитерористичної операції. З них 43 

працездатні особи, 19 дітей, 7 інвалідів, 25 пенсіонерів. 25 осіб отримують адресну допомогу, як внутрішньо 

переміщені. В Заліщицькому УСЗН на обліку перебуває 74 учасники бойових дій, з них 2 інваліди, та 4 

члени сім’ї загиблих під час АТО. Всі особи занесені до єдиного державного автоматизованого реєстру 

пільговиків і користуються пільгами відповідно до законодавства. Двом інвалідам призначено пенсію в 

головному управлінні пенсійного фонду. Членам сімей загиблих виплачується щомісячна грошова допомога 

200 грн. з коштів районного бюджету в рамках районної програми підтримки осіб, які брали участь в АТО та 

членів сімей загиблих під час АТО на 2015 – 2019 роки та по 200 грн. з коштів обласного бюджету 

аналогічної обласної програми. 

У 2016 році 38 військовослужбовцям, які беруть участь у антитерористичній операції на Сході 

України виділено земельні ділянки. 

В районі службою у справах дітей районної державної адміністрації протягом грудня  місяця 

проводилася певна робота з питань соціально-правового захисту неповнолітніх, профілактики 

правопорушень, насильства, злочинності, безпритульності в підлітковому середовищі, створення прийомних 

сімей та дитячих будинків сімейного типу.  

Створено та ведеться банк даних дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.  В 

районі проживає 47 таких дітей; на первинному обліку служби  перебуває 47 дітей даної категорії. 7 дітей 

проживають у 7 прийомних сім’ях, 3 в дитячому будинку сімейного типу. 

Службою забезпечується повне внесення та своєчасне поновлення інформації у  ЄІАС «Діти» щодо 

даної категорії дітей. 

Створено  та  систематично  поновлюється   банк  даних   щодо  осіб, які  бажають усиновити, взяти 

під  опіку  чи піклування, кандидатів на  створення  прийомних  сімей  і   дитячих   будинків  сімейного   

типу.   

Всім  дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування та прийомним сім’ям  проведено 

перерахунок соціальних виплат. 

Протягом звітного періоду дітям – сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування та 

дітям , які проживають у сім’ях, що опинилися у складних життєвих обставинах службою у справах 

дітей надано матеріальну допомогу до свята Святого Миколая.  

 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 

Медична галузь району представлена Заліщицькою ЦКРЛ – стаціонар на 180 ліжок та центральною 

районною поліклінікою на 500 відвідувань в день, Товстенською районною лікарнею – стаціонар на 80 

ліжок та поліклінічним відділенням на 150 відвідувань в день. Крім того, в районі працює                     17 

лікарських амбулаторій та 36 ФАПів. 

У 2016році на базі Заліщицької ЦКРЛ відкрито гемодіалізне відділення, для надання медичної 

допомоги хворим з нирковою недостатністю. На даний час проведена розводка для 5 апаратів гемодіалізної 

терапії. Зараз функціонує  1 апарат. 

В районі на даний час знаходиться 16 хворих, які потребують постійної гемодіалізної терапії, на 

диспансерному обліку  у нефролога знаходиться          54 хворих з нирковою патологією, які є потенційними 

пацієнтами для гемодіалізу.    

 

ОСВІТА І НУКА 

Належне функціонування та інноваційний розвиток освітньої галузі , впровадження інформаційних і 

комунікаційних технологій навчання було основним завданням галузі освіти. 

Протягом 2016 року в районі функціонувало 43 загальноосвітніх навчальних закладів, з них 41  у 

сільській місцевості 3 у місті, в яких навчанням і вихованням охоплено 4258 учнів, що на 205 школярів 

менше минулого року. З них  1227  дітей віком від 2 до 6 років, що становить  28% від загальної кількості. 

Рівень охоплення дошкільною освітою дітей віком від 3 до 6 років становить 85,3 %. 

У 2016 навчальному році шкільними автобусами до місця навчання  в районі підвозиться  192 учні 

та 21  педагогічний працівник. 



Загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів стовідсотково забезпечені навчально-компютерними 

комплексами, в загальноосвітніх закладах                   І-ІІ ступенів їх встановлено17( 85 % від потреби) . До 

всесвітньої мережі інтернет за допомогою фірм- провайдерів, операторів мобільного зв’язку, а також через 

лінії «Укртелекому»  під’єднані всі заклади освіти, що мають навчально-компютерні класи. Крім того, в 

звітному році в галузі освіти реалізовано найбільшу кількість проектів: 

- будівництво актового залу  в гімназії м.Заліщики; 

- завершення добудови спортзалі та шкільних майстерень в ЗОШ с.Бедриківці; 

- на завершенні реалізація 4 проектів МРГ. 

КУЛЬТУРА 

На контролі в райдержадміністрації залишається питання покращення матеріально-технічної бази 

закладів культури району.  

В галузі культури  функціонує 111 закладів та установ культури, які розміщені в  74 будівлях, з них 

пристосованих-12, потребують капітального ремонту-6, поточного ремонту - 20, 1 перебуває в аварійному 

стані. 

Всього в районі працює : 53 - клубних заклади, в т.ч:  районний будинок народної творчості,  1 - 

селищний, 21- сільських будинків народної творчості,    3 - народних доми, 54 - масових бібліотек, 2 - 

державні музичні школи,               1- художня школа.    

Заліщицький  район славний своїми культурними традиціями і народними талантами. Велика увага 

надається питанню відродження і збереження української національної культури, організації дозвілля 

населення, естетичному вихованню підростаючого покоління. 

Для забезпечення культурного розвитку району в 2015 році основним напрямком є збереження та 

розвиток існуючої мережі закладів соціально-культурного призначення у сільській місцевості; сприяння 

розвитку аматорського мистецтва, підтримка обрядово-фольклорних колективів, які пропагують автентичне 

українське народне мистецтво; зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури району. 

 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ, ПІДТРИМКА МОЛОДІ ТА ЗАХИСТ ПРАВ ДІТЕЙ 

В районі головними завданнями з реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту є 

забезпечення фізичного розвитку, поліпшення стану здоров’я населення, пропагування ведення здорового 

способу життя, розвиток олімпійських, паралімпійських, дефлімпійських та неолімпійських видів спорту. 

Розвиток фізичної культури і спорту характеризується стабільністю основних показників. 

Одним із головних завдань відділу у справах молоді і спорту є сприяння реалізації державної 

політики у сфері фізичної культури та спорту. Протягом 2015 року відділом у справах молоді і спорту 

проведена значна робота по організації та проведенню спортивно-масових, фізкультурно-оздоровчих 

заходів, участі збірних команд та спортсменів у Спартакіадах, чемпіонатах області, Всеукраїнських та 

Міжнародних змаганнях.  

Протягом 2015-2016 навчальних років проводяться ХХ Спортивні ігри учнівської молоді 

Заліщаннщини. Програма змагань складається із 8 видів спорту (футбол, міні-футбол, настільний теніс, 

волейбол юнаки і дівчата, пляжний волейбол, легка атлетика, легкоатлетичний крос).  

Протягом вересня-жовтня в навчальних закладах району проведено Всеукраїнський Олімпійський 

урок та Олімпійський тиждень, приурочені Всеукраїнському Олімпійському руху «Стань в ряди 

олімпійців!». Учні та вчителі Заліщицької державної гімназії ім. братів Гнатюків взяли участь у проведені 

велопробігу. 

В жовтні  2016 року на базі Товстенського сільськогосподарського ліцею відбувся районний етап 

Всеукраїнського спортивно-масового заходу серед дітей  «Олімпійське лелечення» 2016 року. Участь взяли 

чотири команди загальноосвітніх шкіл з Товстого, Поділля, Лисівців та Шипівців. 

На відділеннях в групах ДЮСШ займається 212 учнів загальноосвітніх шкіл, гімназії, ВПУ та 

Заліщицького аграрного коледжу. Із них на відділенні футбол займається 133 учня, на відділенні волейбол – 

16, на відділенні настільного тенісу – 31 та на відділенні легка атлетика – 32 учня. Із загальної кількості учнів  

ДЮСШ займається 42 дівчинки. В ДЮСШ працює 4 групи початкової підготовки – 74 учня, 9 груп 

попередньої базової підготовки –        138 учнів.  

Навчально-тренувальний процес відбувається на базі районного стадіону «Дністер», ігровому 

майданчику з штучним покриттям «Дністер», спорткомплексу Заліщицького аграрного коледжу НАО ім. 

Є.Храпливого, спортзалу Нирківської ЗОШ  І-ІІІ ст. та спортивного залу РБТ. 

 

ТУРИЗМ ТА РЕКРЕАЦІЯ 

З метою здійснення рекламно-інформаційного забезпечення історико- архітектурного та природного 

потенціалу області, залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій в розбудову туристичної інфраструктури, 

підтримки та популяризації основних видів туризму в районі у 2015 році здійснено такі заходи: проведено 

туристичний квест «Мандрівка рідним містом»; проведено брейн-ринг «Що ми знаємо про нашу місцевість» 

на базі Заліщицького обласного багатопрофільного навчально-реабілітаційного центру. Захід 

започатковується з метою привернення уваги до цінності територій природно-заповідного фонду, вивчення 

об’єктів ПЗФ  Заліщицького району та України. 

Завдання акції: 



- підвищення зацікавленості громадян до цікавих історико-культурних та природних пам’яток 

нашого міста та району; 

- підвищення зацікавленості громадян до питань збереження та охорони  територій природно-

заповідного фонду України; 

-  детальний розгляд об’єктів природно-заповідного фонду Заліщицького району; 

-  розвиток екологічної свідомості особистості; 

- вивчення представників Червоної книги рослинного і тваринного світу в межах природно-

заповідних установ на території Заліщицького району; 

- виховання бережливого ставлення до природи. 

Регулярно протягом вересня проводились екскурсії еколого-освітньою стежкою «Устечко-Червоне-

Печерки», де працівники Парку знайомили дітей з такими цікавити туристичними об’єктами, як 

Червоногородський замок, костел Пресвятої Богородиці, Джуринський водоспад, водоспад «Дівочі сльози» 

в ур. «Пустельня» та грот «Пустельника». Цікавими були розповіді про черновокнижні рослини – арум 

бестера, зозулині черевички, та тварини – полоза лісового, ящірку зелену та ін. 

Проводились пізнавальні екскурсії по місту Заліщики для дітей Заліщицького обласного дитячого 

санаторію, де дітям розповідали про історію міста, його заснування та цікаві історичні будівлі, зокрема 

ратушу міста, яка до наших днів, на жаль, не збереглась. 

 

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 

Важливим напрямком реалізації природоохоронних заходів в районі є вивезення на утилізацію 

залишків непридатних та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин. Не менш гострою, 

ніж у попередні роки, залишається проблема утилізації твердих побутових відходів  Для видалення 

побутових відходів  в районі існує 33 сміттєзвалища.  

Незважаючи на вжиті заходи, території міст знаходяться у незадовільному стані, існуюча система 

санітарної очистки не забезпечує регулярного вивозу і знешкодження побутових відходів, що призводить до 

стихійних звалищ. Неналежний стан з утилізацією відходів склався у м. Заліщики. Сміттєзвалище твердих 

побутових відходів  на яке вивозилися тверді побутові відходи міста перезавантажене. Проблему ліквідації 

вищезгаданого сміттєзвалища могло б розв’язати будівництво сміттєпереробного комплексу та 

рекультивація існуючого сміттєзвалища. У місті запроваджено  роздільний збір твердих побутових відходів.  

Протягом жовтня  працівниками національного природного парку «Дністровський каньйон» було 

організовано акцію «Всесвітній день лісів».  Така акція організовувалась на базі ЗОШ І-ІІІ ст. №2, ЗОШ І-ІІІ 

ст. ім.О.Маковея м.Заліщики та на базі Заліщицького обласного багатопрофільного навчально-

реабілітаційного центру. До участі в заході запрошувались всі учні шкіл. Акція передбачала вихід дітей в 

нижній парк  м. Заліщики, який є парком-пам’яткою садово-паркового мистецтва місцевого значення, де 

зростають такі рідкісні дерева як софора японська та гінкго дволопатеве.  

Акція організована з метою  привернення уваги до цінності дикої природи та її різноманітного 

значення. Привернення уваги до лісів та їх ролі в екосистемі. Виховання поваги та дбайливого ставлення до 

існуючої флори і фауни як нашої місцевості, так і світу. 

Завдання акції: 

 - підвищення зацікавленості усіх верств населення до питань охорони природи,    збереження 

цінних та рідкісних представників флори та фауни лісів; 

- привернення уваги до проблеми неконтрольованої вирубки лісів; 

- детальний розгляд основних пунктів Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і 

флори, що перебувають під загрозою зникнення; 

- захист всіх диких тварин від навмисних чи ненавмисних актів жорстокості; 

- сприяння розвитку у громадян почуття любові до природи; 

- донесення до свідомості всіх тих, хто у своїй діяльності безпосередньо стикається з природою, 

що на них лежить величезна відповідальність щодо збереження лісів в їхньому самобутньому стані. 

 

ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУПЕНЦІЇ, ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН 

З метою захисту прав і свобод громадян у  Заліщицькому районі  в 2015 році вивчались форми і 

методи профілактики правопорушень, підвищення ефективності оперативно-розшукових заходів 

тадіяльність правоохоронних органів щодо захисту прав і свобод людини; залучення громадських 

організацій до контролю за дотриманням на території району конституційних прав громадян. 

Службою у справах дітей райдержадміністрації, РВ УМВСУ в Тернопільській області, районним 

центром соціальних служб для сім»ї ,дітей та молоді, відділом у справах молоді і спорту 

райдержадміністрації здійснюється контроль за змістом діяльності культурно-розважальних закладів, 

комп’ютерних клубів, встановлених часових обмежень щодо самостійного відвідування таких закладів 

дітьми, в тому числі під час занять у навчальних закладах.  

Також  рішеннями сесій сільських, селищної, міської рад встановлено часові обмеження щодо 

перебування дітей без супроводу дорослих у вечірній час на вулицях та у громадських місцях та заборони 

продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів неповнолітнім. Сільськими,  селищним, міським 

головами здійснюється чіткий контроль за виконанням власних рішень. Спільно з громадським активом 



населених пунктів проводяться перевірки розважальних закладів, громадських місць, закладів торгівлі на 

предмет виявлення неповнолітніх у вечірній час без супроводу дорослих, продажу алкогольних та 

слабоалкогольних напоїв, тютюнових виробів дітям 

 

ПІДСУМКИ  ВИКОНАННЯ ОСНОВНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ 

РОЗВИТКУ РАЙОНУ У 2015 РОЦІ 

Результати порівняльного аналізу основних макроекономічних показників розвитку району за 2016 

рік вказують на розвиток регіону окрема, у 2016 році: 

- валовий сукупний продукт становить 973,0 млн. гривень; 

- обсяг промислового виробництва становить 270,0 млн. гривень; 

- обсяг валової продукції сільського господарства становить 546,1 млн. гривень; 

- капітальні інвестиції за рахунок усіх джерел фінансування у фактичних цінах склали 73,0млн. 

гривень; 

- обсяг будівельних робіт становить 600 тис. гривень; 

- обсяг роздрібного товарообороту становить 156,3 млн. гривень; 

- у всіх сферах економічної діяльності створено  365 робочих місць; 

Порівняльний аналіз основних показників соціально-економічного та культурного розвитку району 

за 2015 (фактичне виконання), 2016 (очікуване/фактичне виконання) та 2017 (прогноз) роки наведено у 

таблиці 1. 

 

 

ІІ. ГОЛОВНІ ПРОБЛЕМИ 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РАЙОНУ 

За результатами аналізу поточної ситуації в районі, визначено ряд проблемних питань розвитку 

окремих секторів економіки, від вирішення яких великою мірою залежатиме виконання програми соціально-

економічного розвитку району у 2017 році. Серйозними факторами, що обмежують розвиток, є: 

 у промисловості: нестабільна кон’юнктура споживання місцевої продукції на світових 

ринках; нестача власних обігових коштів та капітальних вкладень у модернізацію виробничих потужностей; 

високий знос основних фондів; низький рівень переробки місцевої сировини та висока ресурсозатратність 

виробництва, недостатні темпи впровадження інноваційних процесів у виробництво;  

 у сільському господарстві: недостатньо розвинуті кредитно-фінансові механізми підтримки 

сільгоспвиробників, у тому числі лізингу сільськогосподарської техніки; дефіцит оборотних коштів у 

агропідприємствах; недостатній розвиток тваринництва, що призводить до низького рівня зайнятості на селі 

і не раціонального землекористування, скорочення сировинної бази для переробних підприємств області; 

 у будівництві: недостатні видатки на реалізацію за рахунок коштів держави великих 

інфраструктурних проектів та проектів з енергозбереження у бюджетній сфері та житлово-комунальному 

господарстві; 

 в торгівлі: скорочення реалізації споживчих товарів через недостатню купівельну спроможність 

населення; 

 на ринку праці: складна демографічна ситуація, трудова міграція за межі району, в тому числі 

за кордон, низька мотивація до праці, невідповідність професійно-кваліфікаційної структури попиту та 

пропозиції на місцевих ринках праці, наявність тіньової зайнятості; низькі темпи зростання реальної 

заробітної плати;  

 у бюджетній сфері: велика мережа закладів соціально-культурного призначення, висока 

питома вага зносу основних засобів та енергоємність підприємств, низький рівень податкоспроможності, 

недостатня фінансова дисципліна суб’єктів господарювання та розпорядників бюджетних коштів. 

До найголовніших проблемних питань соціально-економічного розвитку району можна віднести 

структурні проблеми, вирішення яких неможливе у коротко- і середньостроковій перспективі, зокрема: 

 недостатньо ефективна структура валового регіонального продукту, сировинний характер 

промислового виробництва на фоні низького коефіцієнта переробки власної сировинної продукції; 

 зношеність основних фондів підприємств;  

 значна енерго- та матеріалоємність виробництва; 

 недостатні темпи впровадження інноваційних процесів у виробництво;  

 низька активність підприємств щодо впровадження у виробництво нових видів 

конкурентоспроможної продукції та розширення ринків збуту;  

 недостатньо розвинута ринкова інфраструктура;  

 низька інвестиційна активність підприємств; 

 недостатній розвиток виробничої та соціальної інфраструктури;  

 недостатнє використання інвестиційних переваг району; 

 розбалансована структура зайнятості населення на фоні тінізації економічних процесів. 

Саме на вирішення нагальних проблем району та досягнення основної мети – забезпечення 

зростання добробуту населення району спрямовані пріоритетні завдання  розвитку регіону у 2017 році. 



 

ІІІ. ГОЛОВНІ ПРІОРИТЕТИ, ЗАВДАННЯ І ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ ЗАЛІЩИЦЬКОГО РАЙОНУ НА 2017 РІК 
З метою забезпечення стабільного розвитку району видано ряд розпоряджень голови 

райдержадміністрації, продовжено дію прийнятих в установленому порядку заходів з питань детінізації 

економічних процесів в районі. 

Зазначеними документами визначено пріоритети розвитку району на середньострокову 

перспективу.  

Головними пріоритетами розвитку району та діяльності місцевих органів виконавчої влади 

визначено: 

- розвиток високопродуктивного агропромислового комплексу; 

- впровадження ресурсо- і енергозберігаючих технологій; 

- покращення доступу жителів району до соціальної інфраструктури; 

- реконструкція інженерних комунікацій житлово-комунальної сфери; 

- розвиток інфраструктури охорони навколишнього природного середовища; 

- розбудова об’єктів охорони здоров’я, освіти, культури та спорту; 

- розвиток сучасної інфраструктури міста та сільських територій; 

- розбудова дорожньої інфраструктури. 

 

Основні завдання на 2017 рік: 

- впровадження реформ у реальному секторі економіки та у соціальній сфері з метою закріплення 

позитивної динаміки макроекономічних показників, розширення ринку праці, зростання доходів бюджетів 

різних рівнів та населення, покращення умов життєзабезпечення населення району; 

- створення сприятливих умов для залучення інвестицій та ведення бізнесу в районі через 

впровадження заходів щодо ефективної роботи дозвільних служб за принципом організаційної єдності, 

дерегуляцію господарської діяльності, зменшення тиску контролюючих органів на суб’єктів 

господарювання, використання можливостей пільгового оподаткування окремих видів господарської 

діяльності; 

- збільшення сировинної бази для молокопереробних та м’ясопереробних підприємств за рахунок 

проведення будівництва і реконструкції молочних та відгодівельних комплексів і встановлення 

технологічного обладнання на свинокомплексах; збільшення площ посадки та нарощування обсягів 

виробництва жита, плодів і ягід господарствами району;  

- будівництво об’єктів сільськогосподарської інфраструктури з метою якісного збереження, 

реалізації і переробки продукції рослинництва; 

- забезпечення стабільної цінової ситуації на споживчому ринку району, зокрема шляхом 

реалізації заходів щодо забезпечення споживчого попиту населення в продуктах харчування за доступними 

цінами, дослідження споживчого ринку щодо зміни цін на продукцію та вжиття заходів щодо врегулювання 

цінової ситуації; 

- вчасне фінансування та виплата пенсій на території району, а також своєчасне призначення та 

проведення перерахунків пенсій; 

- створення сучасних об’єктів туристичної інфраструктури; збереження об’єктів культурної 

спадщини; розвиток етнічних культур, звичаїв, традицій, народної творчості; 

- забезпечення захисту населених пунктів, територій, сільськогосподарських угідь і виробничих 

об’єктів від шкідливої дії вод, покращення санітарно-епідеміологічного стану водних об’єктів району та 

зниження рівня негативного впливу на здоров’я населення; 

- оновлення змісту професійно-технічної освіти у відповідності до потреб ринку праці, реалізація 

програми підготовки робітничих кадрів, що дозволить забезпечити ринок праці висококваліфікованими 

кадрами, покращити надання освітніх послуг; 

- забезпечення ефективного енергоспоживання на об’єктах бюджетної сфери з метою запобігання 

надмірному використанню енергоносіїв та зростанню видатків державного бюджету на утримання закладів 

бюджетної сфери; забезпечення економії енергоресурсів і якісного теплопостачання шляхом використання 

альтернативних видів палива;  

- підвищення якості надання медичної допомоги та освітніх послуг і забезпечення сучасного 

медичного обслуговування населення району; створення умов для впровадження здорового способу життя, 

залучення населення до масового спорту як важливої складової, покращення якості та тривалості активного 

життя населення району. 

План дій місцевих органів виконавчої влади щодо реалізації програми систематизовано: у таблиці 2 

«Пріоритетні напрямки соціально-економічного та культурного розвитку району на 2017 рік» та у таблиці 3 

«Основні заходи щодо виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку району на 

2017 рік».  

Перелік регіональних цільових програм як складових програми систематизовано у таблиці 4 

«Перелік регіональних цільових програм, які пропонуються до фінансування з районного бюджету у 2017 

році».  



ПРОГНОЗНІ АНАЛІТИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ НА  2017 рік 

Згідно з проведеним аналізом, у 2017 році прогнозується ріст валового регіонального продукту на 

1,9 % і становитиме 991,0 млн. гривень. Збільшення  обсягу валового регіонального продукту буде 

досягнуто за рахунок нарощування обсягів виробництва у промисловості, сільському господарстві, 

будівництві. В поточному році прогнозується збільшення обсягів роздрібного товарообороту та платних 

послуг.  

 

ПРОМИСЛОВІСТЬ 

У 2017 році прогнозується наростити обсяги промислового виробництва на 1,8%, або на 4,9 млн. 

гривень збільшення виробництва передбачається у металообробній, харчовій та будівельній галузях.  

 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 

Валова продукція сільського господарства (у постійних цінах 2010 року) в 2017 році становитиме 

550,5 млн. гривень, що більше показника 2016 року на 0,7 %. 

За прогнозними розрахунками у всіх категоріях господарств у 2017 році валовий збір зернових 

складе 86,4 тис. тонн, виробництво цукрових буряків – 5,4 тис. тонн, картоплі – 75,7 тис. тонн, овочів 

відкритого грунту – 44,5 тис.тонн. 

Виробництво молока прогнозується на 0,6% більше рівня 2016  року  – 16,7 тис. тонн, м’яса – 4,0 

тис. тонн (+5,3%).  

 

ДОРОЖНЯ ІНФРАСТРУКТУРА, ТРАНСПОРТ ТА ЗВ'ЯЗОК 

Пасажирським автомобільним транспортом району, включаючи перевезення виконані юридичними та 

фізичними особами, в 2017 році планується перевезти 1500,1 тис. пасажирів, що на 0,6% більше ніж у 2016 

році. Вантажним автомобільним транспортом району планується перевезти 7,9 тис. тонн вантажів, що на 1,3% 

більше від рівня 2015 року. 

Передбачається розвиток дорожньої інфраструктури при наданні державної підтримки відновлення 

(капітальний ремонт)  доріг м.Заліщики:  Гайворонського, Наддністрянська, Сагайдачного, Зелена. На дані 

об’єкти розроблено проектно-кошторисну документацію  загальною вартістю 12355 тис. гривень Також у 

2017 році  передбачається реконструкція, ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг 

загального користування та об’єктів придорожнього сервісу. 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ 

Впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій в бюджетній сфері району у 2017 році 

буде здійснюватись шляхом реалізації заходів районної програми енергоефективності з використанням 

механізму відновлювального фінансування енергоефективних проектів та порядку відшкодування 

інвестиційних затрат енергоефективних проектів для бюджетних установ та організацій. 

 

КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

За прогнозними розрахунками у 2017 році передбачається залучити в економіку району 75 млн. 

гривень капітальних інвестицій, що на 2,7% більше відносно 2016 року.  

За рахунок всіх джерел фінансування усіма суб'єктами господарювання передбачається ввести в 

експлуатацію 2,0 тис. кв. метрів загальної площі житла,  

На сьогоднішній день  в районі  52 із 55, або 98% населених пунктів користуються природнім газом.  

Не газифікованими  залишається 3 населених пункти: Новосілка, Винятинці, Голігради. 

 

ЗОВНІШНЬО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

У програмних показниках соціально-економічного розвитку Заліщицького району на 2017 рік 

відображено негативні тенденції розвитку зовнішньоекономічної діяльності. Зокрема, обсяги зовнішньої 

торгівлі прогнозується на рівні 3,2 млн. дол. США, що становитиме 90,3% до показника попереднього року, 

в тому числі експорт – 1,5 млн. дол. США (122,4%),    імпорт – 1,7 млн. дол. США (81%). 

До основних ризиків невиконання прогнозованих показників можна віднести: погіршення ситуації у 

сфері національної безпеки, значне підвищення вартості енергоносіїв, подальше ускладнення 

зовнішньоекономічних відносин з країнами Митного Союзу. 

Із здійсненого аналізу випливає, що в 2017 році необхідно забезпечити формування оптимального 

балансу зовнішньоторговельних операцій за рахунок нарощування обсягів експорту високотехнологічної 

продукції, науково-технічних розробок, робіт і послуг та активного пошуку нових ринків 

збуту,нарощування обсягів конкурентоспроможної експортоорієнтованої продукції, вивчення та 

застосування світового досвіду для підвищення конкурентоспроможності економіки району 

 

НАЛАГОДЖЕННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА З МІЖНАРОДНИМИ ІНСТИТУЦІЯМИ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ 

ПРОЕКТІВ МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ 

У 2017 році планується розширення співпраці з проектами міжнародної 

технічної допомоги з метою залучення технічної та фінансової допомоги для розвиткурайоні. 



У 2017 році завершується реалізація ІІІ фази Проекту ЄС/ПРООН -Місцевий розвиток, орієнтований 

на громаду яка розпочалась 23 листопада 2015 року з підписання Угоди про партнерство між  Заліщицькою 

державною адміністрацією, Заліщицькою районною радою та Програмою розвитку Організації Об’єднаних 

Націй. Реалізація ІІІ фази Проекту сприятиме сталому соціально-економічному розвитку шляхом зміцнення 

спільного управління та заохочення громадських ініціатив, дозволить відновити або ввести в дію 4 об’єкти 

місцевої інфраструктури, відповідно до пріоритетів фінансування, у галузі освіти.  

 

РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА, ТОРГІВЛІ ТА ПОСЛУГ 

Згідно з проведеним аналізом у 2017 році триватиме тенденція збільшення загальної кількості малих 

підприємств та фізичних осіб-підприємців, які діятимуть в районі.  

Кількість малих підприємств очікується збільшитись на 2 одиниці та становитиме 175 одиниць, 

кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців становитиме 1900 підприємців. Чисельність працюючих 

у бізнесових структурах збільшиться та складатиме 912 осіб. За рахунок малого підприємництва 

передбачається створити 335 робочих місць.  

Прогнозується також зростання надходжень до бюджетів від діяльності підприємницьких структур 

на 0,4% більше, ніж у 2014 році. 

У 2017 році прогнозується збільшення обсягу роздрібного товарообігу на 4,3%, який складе 172 

млн. гривень. Прогнозований обсяг реалізованих платних послуг становитиме 8,1 млн. гривень, темп росту 

до показників 2015 року – 103,8%. 

Збільшити обсяг роздрібного товарообігу та реалізацію платних послуг передбачено за рахунок 

розширення мережі закладів торгівлі, об’єктів з надання послуг, розвитку сфери додаткових послуг, 

підвищення якості торговельного та побутового обслуговування населення, легалізації роздрібного 

товарообігу та послуг. 

 

БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА ТА ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

У 2017 році забезпечується подальше зростання показників ефективності виробництва продукції 

(робіт, послуг). Прогнозується отримати прибутків 41,5 млн. гривень як за рахунок збільшення на 1,5 млн. 

гривень прибутковості прибутковими підприємствами, так і зниження збитків збитковими підприємствами – 

на 976,4 тис. гривень.  

Фонд оплати праці працівників, зайнятих у галузях економіки району, у 2017 році становитиме 

168,3 млн. гривень, що на 6,8 % більше за показник 2016 року. 

Основним пріоритетним завданням Управління Пенсійного Фонду в Заліщицькому районі є 

призначення, нарахування, своєчасна виплата пенсій  пенсіонерам та здійснення заходів щодо зменшення 

заборгованості до Пенсійного Фонду. 

 

НАСЕЛЕННЯ, ЗАРОБІТНА ПЛАТА ТА РИНОК ПРАЦІ 

Основним завданням у частині зайнятості населення в 2017 році є: досягнення професійно-

кваліфікаційної збалансованості попиту і пропозиції робочої сили; забезпечення ефективної зайнятості 

населення, недопущення зростання безробіття. 

За прогнозами, які ґрунтуються на аналізі статистичних даних минулих років та сучасної 

демографічної ситуації у районі, у 2017 році середньорічна чисельність наявного населення становитиме 

46,7 тис. чоловік.(300 осіб). 

Програмою зайнятості населення району на 2016 рік заплановано створити 510 робочих місць. 

Пріоритетними показниками програми соціально-економічного та культурного розвитку 

Заліщицького району в галузі соціального захисту населення на 2017 рік також є посилення соціального, 

медичного захисту ветеранів війни та праці, людей похилого віку, інвалідів всіх категорій, створення 

сприятливих умов для їх життєдіяльності, захист прав, наданих Конституцією України та законами України. 

 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 

В 2017 році планується здійснити оптимізацію мережі стаціонарної медичної допомоги та ліжкового 

фонду Заліщицької ЦРКЛ, привівши його у відповідність до кількості обслуговуючого населення. 

Проводити  контроль за веденням  електронного  реєстру  пацієнтів. Забезпечити  роботу  щодо  формування  

статистичних звітів з використанням комп’ютерних  програм  «Кадри» та  «Медстат». Контролювати  

використання    лікувально – діагностичної апаратури  та   забезпечення  реактивами   обладнання, яке 

використовується в лабораторії  Заліщицької  ЦКРЛ. Здійснювати  контроль  за   забезпеченням  

медикаментами      в  необхідній  кількості  і асортименті    

 

ОСВІТА І НАУКА 

У 2016 році в загальній середній освіті продовжується реалізація  районних програм та заходів 

на виконання регіональних програм: 

- Національної стратегії розвитку освіти на 2013-2021 роки; 

-  розвитку дошкільної освіти на 2012-2017 роки з метою підвищення рівня  охоплення дітей 

дошкільного віку дошкільною освітою;       



- поліпшення якості природничо-математичної освіти з метою покращення якості зазначеної 

галузі освіти учнів загальноосвітніх закладів району;   

- розвитку позашкільної освіти; 

- впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес «100 

відсотків»; 

- створення умов для рівного доступу до якісної освіти, насамперед учнями, які проживають у 

сільській місцевості, в тому числі шляхом виконання Програми «Шкільний автобус»;  

- організація гарячого безкоштовного харчування учнів І-ІV класів та дітей соціально 

незахищених категорій; 

- розширення мережі гуртків і факультативів на базі загальноосвітніх закладів у сільській 

місцевості з метою створення умов для самореалізації талановитих учнів, 

- забезпечення моніторингу якості освіти та проведення зовнішнього незалежного тестування 

випускників загальноосвітніх шкіл.  

В  галузі освіти у 2017 році планується  перекриття даху, ремонт фасаду з добудовою актового 

залу загально- освітньої школи с.Дзвиняч, перекриття їдальні ЗОШ І-ІІІ ст. с.Добрівляни, завершення  

зовнішньої штукатурки і утеплення ЗОШ І-ІІ ст. с.Городок.  

 

КУЛЬТУРА 

Для забезпечення культурного розвитку району в 2017 році основним напрямком є збереження та 

розвиток існуючої мережі закладів соціально-культурного призначення у сільській місцевості; сприяння 

розвитку аматорського мистецтва, підтримка обрядово-фольклорних колективів, які пропагують автентичне 

українське народне мистецтво; зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури району. 

Для забезпечення розвитку та популяризації аматорського мистецтва, фольклору, свят та обрядів у 

2017 році відбудуться культурно-мистецькі заходи по відзначенню історичних та державних дат. 

З метою збереження та розвитку клубних закладів у 2017 році  планується поточний ремонт фасаду  

та заміна вікон Товстенської дитячої музичної школи, капітальний ремонт будинку народної творчості в 

селу Колодрібка, Зозулинці. Також реалізація Програми поповнення бібліотечних фондів,  програми 

підтримкм та розвитку сільських клубних закладів  та збереження культурної спадщини Заліщицького 

району, а також реконструкція кінотеатру в м.Заліщики. 

 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ, 

ПІДТРИМКА МОЛОДІ ТА ЗАХИСТ ПРАВ ДІТЕЙ 

В районі головними завданнями з реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту є 

забезпечення фізичного розвитку, поліпшення стану здоров’я населення, пропагування ведення здорового 

способу життя, забезпечення розвитку олімпійських, параолімпійських, дефлімпійських та неолімпійських 

видів спорту.  

Протягом 2017 року буде надано сприяння: у розвитку пріоритетних видів спорту та забезпечення 

підготовки спортсменів,  покращенні роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл шляхом здійснення 

поступової модернізації їх матеріально-технічної бази, облаштуванні необхідним обладнанням та 

інвентарем, підтримці місцевих осередків всеукраїнських громадських організацій фізкультурно-спортивної 

спрямованості. 

У 2017 році планується здійснення заходів, пов’язаних із поточним ремонтом спортивних споруд ; 

забезпечення розширення мережі спортивних секцій, оздоровчих груп для різних вікових категорій 

населення, у тому числі в сільській місцевості. 

Покращення матеріально-технічної бази спортивних закладів дозволить збільшити кількість 

населення, залученого до фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи, в тому числі учнівської та 

студентської молоді. 

Крім того з метою захисту прав дітей в районі планується: 

- забезпечення інформаційної підтримки вирішення актуальних питань сімейної політики, 

поширення нових форм сімейного влаштування  дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

- своєчасне виявлення,  соціальне інспектування та супроводження сімей, які неспроможні або не 

бажають виконувати виховні функції стосовно дітей, надання комплексної допомоги сім’ям з дітьми, 

зокрема сприянню працевлаштуванню батьків, отриманню державної допомоги; 

- проведення оперативно-профілактичних операцій, рейдів, державно-громадських акцій 

спрямованих на попередження негативних проявів серед неповнолітніх,в тому числі пияцтво наркоманію, 

дитячу бездоглядність і безпритульність, виявляти та ставити на облік дітей, які жебракують, вчиняють 

правопорушення або стали жертвами злочинної діяльності дорослих 

- здійснювати заходи щодо посилення боротьби з організованою злочинністю та корупцією 

- здійснити заходи щодо дитячої бездоглядності та безпритульності, профілактика негативних явищ 

у дитячому середовищі (проведення профілактичних рейдів та операцій у населених пунктах області щодо 

виявлення і вилучення з громадських місць та об’єктів транспорту дітей з  неблагополучних сімей, які 

зазнали фізичного чи іншого насильства з боку дорослих). 

 



ТУРИЗМ ТА РЕКРЕАЦІЯ 

Основними напрямками діяльності, на які у 2017 році спрямовуватимуться зусилля у сфері розвитку 

туристично-рекреаційної галузі  є: 

- підготовка  інформаційних матеріалів щодо туристичних ресурсів району; 

- підготовка спільно з науковцями, експертами проектних ідей для громад, пошук розробників 

проектів щодо залучення інвестицій у туристичну індустрію  (розробка пропозицій щодо інфраструктурного 

розвитку туристичної галузі  ); 

- представлення туристичного потенціалу Заліщинщини на міжнародних, всеукраїнських та 

регіональних спеціалізованих виставкових заходах (за планом проведення виставкових заходів); 

- сприяння у розробленні та впровадження нових туристичних маршрутів, насамперед, у таких 

пріоритетних видах туризму, як оздоровчий, релігійний та пізнавальний (історико-краєзнавчої 

(патріотичної) та історико-релігієзнавчої тематики); 

- організація та сприяння у встановленні щитів (білбордів) з інформацією про Заліщанщину; 

- створення сучасної дорожньої інфраструктури на основних туристичних маршрутах, а саме: 

облаштування доріг та під’їзних шляхів до популярних туристичних об’єктів області (згідно із переліком 

підготовленим і переданим Службі автомобільних доріг в області); місць для стоянок і короткочасних 

зупинок туристично-екскурсійних автобусів, автотуристів (на базі розробленої ескізної пропозиції 

облаштування туристичної стоянки); 

- створення туристичної інфраструктури навколо популярних туристичних об’єктів. 

Реалізація вказаних завдань забезпечить: зростання кількості внутрішніх туристів – на 5%; 

сприяння розвитку туристичної індустрії; розробку інвестиційних проектів у сфері туризму; 

формування переліку земельних ділянок для будівництва об’єктів інфраструктури туризму; 

Крім того, вжиті заходи сприятимуть покращенню рівня збереження унікальних природних та 

історико-культурних ресурсів, збереженню позитивного туристичного іміджу Заліщанщини на 

туристичному ринку, збільшенню в’їзного туристичного потоку та частки очікуваних доходів від сфери 

туризму. 

 

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 

У 2017 році продовжуватиметься реалізація заходів державних і регіональних програм щодо 

поліпшення екологічної ситуації .  

Крім того, здійснюватиметься: контроль за дотриманням суб’єктами господарювання вимог, 

передбачених дозволами на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря; вибір земельної  ділянки 

та будівництво паспортизованого полігону ТПВ, рекультивація земельних ділянок, на яких розміщуються 

полігони і звалища. 

 

ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ, ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЗАКОННОСТІ ТА ПРАВОПОРЯДКУ 

З метою захисту прав і свобод громадян у  Заліщицькому районі  в 2017 році планується 

удосконалити форми і методи профілактики правопорушень, підвищити ефективність оперативно-

розшукових заходів та діяльність правоохоронних органів щодо захисту прав і свобод людини; залучення 

громадських організацій до контролю за дотриманням на території району конституційних прав громадян. 

Основні завдання на 2017 рік: 

- організація забезпечення профілактики правопорушень; 

- здійснення профілактики терористичних проявів та інформування населення про правила 

поведінки у разі загрози терористичного акту; 

- запобігання порушення громадського порядку й ослаблення дії криміногенних факторів; 

- підвищення ефективності заходів протидії криміналізації економіки; 

- здійснення заходів щодо профілактики підліткової злочинності; 

- інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення профілактики правопорушень; 

- сприяння ефективності оперативно-розшукових заходів у сфері протидії злочинності та корупції; 

- організація заходів щодо підвищення рівня дорожньої дисципліни, профілактики правопорушень 

на автошляхах  району. 

У результаті вжитих заходів зменшиться кількість скоєних правопорушень, активізується робота 

щодо екстреного реагування на факти бездоглядності дітей, здійснення профілактичної діяльності з 

неблагополучними сім’ями з метою упередження та недопущення негативних явищ у підлітковому 

середовищі. 

 

РОЗДІЛ ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ, 

РЕАЛІЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ ПРОГРАМИ 

Забезпечення виконання завдань Програми передбачається шляхом поетапного та якісного 

виконання пріоритетних завдань та заходів виконавцями. 

Заходи Програми передбачають удосконалення існуючих та формування нових механізмів, які 

забезпечуватимуть виконання мети і завдань програми на 2017 рік та середньострокову перспективу. 



Система заходів визначає терміни та конкретних виконавців і буде впроваджена до виконання шляхом 

прийняття відповідних розпорядчих документів та виконання затверджених в установленому порядку 

районних цільових програм. Основними виконавцями заходів програми є структурні підрозділи  районної 

державної адміністрації, суб’єкти господарювання, які діють на території  району. 

Координацію діяльності місцевих органів виконавчої влади, пов’язаної з виконанням програми, 

здійснює відділ економічного розвитку  районної державної адміністрації. 

  

V. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 

Фінансове забезпечення реалізації Програми здійснюватиметься в межах бюджетних призначень 

державного та місцевих бюджетів, інших джерел фінансування, що не суперечать чинному законодавству. 

Обсяг бюджетних асигнувань, спрямованих на реалізацію Програми,визначається відповідними 

радами при затвердженні місцевих бюджетів. 

На 2017 рік, враховуючи необхідність реалізації заходів щодо упередження виникнення кризових 

явищ та забезпечення стабільного розвитку району пропонується акумулювати кошти на виконання 

прийнятих найважливіших цільових програм, спрямованих на стимулювання економічного розвитку, 

соціальний захист населення, створення належних умов життєзабезпечення. 

Перелік регіональних цільових програм як складових Програми систематизовано у таблиці 4 

«Перелік регіональних цільових програм, які діятимуть у 2017 році». 

 

VI. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 

Заліщицька районна державна адміністрація визначає першочерговість виконання заходів з 

урахуванням пріоритетних напрямків програми і наявності фінансових та інших ресурсів. 

Основні показники та окремі заходи програми можуть коригуватися з урахуванням соціально-

економічної ситуації в районі відповідним погодженням у встановленому порядку ії районною радою. 

Механізм реалізації заходів та контроль за виконанням програми передбачає: 

– постійний моніторинг виконання основних показників та заходів; 

– розгляд питання про хід виконання програми на засіданнях колегії районної державної 

адміністрації; 

– підготовку розпорядчих документів районної державної адміністрації з питань її виконання; 

– відповідальність виконавців, що беруть участь у реалізації заходів. 

Координацію діяльності виконавців програми здійснює відділ економічного розвитку та торгівлі 

районної державної адміністрації. 

Районна державна адміністрація, за підсумками 2017 року, звітує про хід виконання та ефективність 

реалізації заходів програми в установленому порядку. 

 

 

 

 

 

 

 

Голова районної ради                       І.П. ДРОЗД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
УКРАЇНА 

ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьоме скликання, п’ятнадцята сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 23 грудня 2016 року           м.Заліщики                                № 192 
 

Про виконання програми розвитку малого  

і середнього підприємництва за 2015 – 2016 роки 

 

Розглянувши виконання програми розвитку  малого і середнього 

підприємництва за 2015-2016 роки, районна рада     

                             

                                                вирішила: 

 

         1.  Інформацію про виконання програми розвитку  малого і середнього 

підприємництва за 2015-2016 роки взяти до відома . 

        2. Відділу економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації 

Чекалюк У. М. : 

       2.1 Організувати проведення навчально- інформаційних семінарів у сфері 

підприємництва; 

       2.2 Постійно підтримувати  співпрацю підприємців з органами 

виконавчої влади та місцевого самоврядування; 

       2.3 Висвітлювати  в засобах масової інформації району роботу з 

підготовки , введення в дію і відстеження результативності регуляторних 

актів, прийнятих райдержадміністрацією. 

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти  на постійну 

комісію районної ради з  питань  соціально - економічного розвитку, 

бюджету, фінансів та власності. 

 

 

Голова районної ради      І.П. ДРОЗД 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішенням районної ради 

                                                                                          від 23.12.2016 № 192 

 

Звіт про виконання программ розвитку малого і середнього 

підприємництва за 2015- 2016 роки 

 

Станом на 01.01.2016 в районі діяло 162 суб’єкти малого підприємництва, що 

на 8 підприємств більше, ніж в 2015 році, а також 4 середніх підприємства. Згідно 

прогнозних даних кількість діючих структур малого підприємництва в 2016 році 

складе 168 одиниць, середнього підприємництва – 4 одиниці. В даний час в 

розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення кількість діючих малих підприємств 

склала 36 одиниць, на кінець дії програми цей показник становитиме 37 підприємств. 

За структурним розподілом частка малих підприємств у загальній кількості 

підприємств району становить 95,5 %, частка середніх – 4,5 %. 

                 

Структурний розподіл підприємств 

Середні підприємства 

4,5%

Малі підприємства 

95,5%

  

Найбільш активно відбулось створення підприємств за такими видами  економічної 

діяльності як «сільське господарство», «торгівля», «виробництво 

 

 

 



Галузева структура малого підприємництва 

 
 

Протягом 2016 року малими підприємствами району реалізовано продукції та 

надано послуг в (діючих цінах) на 224076,2 тис. гривень, середніми підприємствами – 

200500,0 тис. гривень. 

До бюджетів від малого та середнього підприємництва (разом з підприємцями-

фізичними особами) надійшло 16435,8 тис. гривень (в т.ч. 4108 тис. гривень від фізичних 

осіб-підприємців), що складає 18 % до загального  поступлення  по району. 

         За прогнозними даними в 2016 році до всіх рівнів бюджетів від діяльності суб’єктів 

малого підприємництва поступить 19200 тис. гривень, в тому числі від фізичних осіб-

підприємців 4840 тис. гривень.  

 Аналіз діючих сьогодні малих підприємств дозволяє простежити певні 

тенденції щодо їх галузевої структури. Переважна більшість суб’єктів малого 

бізнесу працює у сфері торгівлі, виробництва, сільського господарства, побутового 

обслуговування та інших галузях. Зокрема, питома вага галузі торгівлі у структурі 

малих підприємств складає – 39 %, виробництва – 16,5 % , сільського господарства 

– 19 % , побутового обслуговування - 6%, інші –       19,5 %. 

 

Кількість малих підприємств за видами 

економічної діяльності у 2015 році 

 

виробництво  

сільське госп. 

транспорт 

будівництво 
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послуги 

інші 

виробництво  

сільське госп. 

транспорт 

будівництво 

торгівля 

послуги 

інші 

 оптова та 

роздрібна торівля 

39 % 

 промисловість 

16,5 % 

Сільське 

господарство  

 19% 

побутове  

обслуговування 

6% 

інші 19,5% 



Чисельність працюючих на малих та середніх підприємствах в 2015 році 

складала 756 та 430 осіб відповідно. Із загальної кількості працюючих 30 % зайняті 

на підприємствах роздрібної торгівлі, 28,3 % – на підприємствах промислових 

видів діяльності, 13,5 % – в будівництві. 

На сьогоднішній день в районі зареєстровано 1550 фізичних осіб-під-

приємців, які щорічно сплачують близько 5 млн. гривень до бюджетів усіх рівнів. 

Станом на 01 січня 2016 року в районі зареєстровано 45 селянських фермерських 

господарств. З них діючих – 25, у користуванні яких знаходиться 1562,4 га 

сільськогосподарських угідь, в тому числі 818,61 га ріллі. В фермерських господарствах 

зайнято 35 осіб. 

       Основний напрямок розвитку в фермерських господарствах – рослинництво. 

        Протягом 2016 року фермерами району оброблено 818,61 га зернових, намолочено 

2620 цнт зернових.  Питома вага цих культур у обсягах вироблених усіма 

сільськогосподарськими підприємствами району складає  7,5%. 

       В селянських (фермерських) господарствах нараховувалось 42 трактора та 9 

комбайнів, які оснащені сучасними агрегатами обробітку грунту. 

          Як підсумок роботи селянських (фермерських) господарств можна сказати, що в 

структурі сільськогосподарського виробництва продукція, вироблена фермерами, займає 

ще досить незначну частку. 

        У 2016 році в районі запрацювало нове виробництво – завод-елеватор з переробки 

зернових ТОВ «Рентком». Кошторисна вартість даного проекту складає близько 10 млн. 

євро. На даний час завершується реалізація першої черги потужністю 30 тис. тонн, на 

реалізацію якої освоєно близько 150 млн. гривень. На підприємстві створено 70 нових 

робочих місць. 

З метою надання допомоги приватним сільськогосподарським товаровиробникам в 

реалізації продукції, в районі успішно працює обслуговуючий кооператив «Ратай». На 

сьогоднішній день кількість членів кооперативу «Ратай» – 122 особи. Кооператив надає 

близько 16 видів послуг, в тому числі оранка поля, підготовка його під посів, посів 

зернових культур, збирання зернових культур, хімічна обробка посівів, забезпечення 

високоякісним посівним матеріалом, переробка сільськогосподарської продукції та ін.   

          На звернення фермерів та приватних землевласників в даний час Рада кооперативу 

працює над розширенням сфери надання послуг. Основну увагу кооператив приділяє 

збільшенню економічної вигоди членам кооперативу від їх виробничої діяльності. Уже 

сьомий рік кооперативом надаються послуги по заготівлі та реалізації молока. За 10 

місяців 2016 року населенням заготовлено і реалізовано 240 тонн молока. За здану 

продукцію «Ратай» регулярно виплачує гроші. На сьогоднішній день кооперативом 

створено філії по заготівлі молока в 9 населених пунктах району. 

 Крім того, з метою захисту інтересів фермерів та власників земельних паїв, які 

працюють самостійно, в районі створено асоціацію фермерів.             

Для стабілізації та подальшого нарощування виробництва сільськогосподарської 

продукції в фермерських господарствах необхідно: 

- забезпечити фінансову підтримку фермерських господарств при закупівлі 

сільськогосподарської техніки і паливо-мастильних матеріалів; 

- налагодити ринок збуту для фермерів.  

- формувати ефективного господаря-власника на селі, удосконалити виробничу 

інфраструктуру, звести до мінімуму виробничі витрати шляхом вибору відповідних 

технологій виробництва сільськогосподарської продукції, а також дотримуватися при 

цьому агротехнічних, агрохімічних і сортових вимог; 

- удосконалити орендні відносини при використанні землі та майна, підвищити 

зацікавленість селян і сільськогосподарських підприємств у співпраці з фермерськими 

господарствами; 



- формувати в населених пунктах району необхідну кількість структур з 

агротехнічного та агрохімічного обслуговування фермерських господарств, а саме: 

центрів із фірмового обслуговування і ремонту техніки, пунктів технічного забезпечення і 

обслуговування сільськогосподарських машин та устаткування, а також механізованих 

загонів по виконанню агротехнічних і агрохімічних робіт. 

Одним із головних завдань розвитку малого бізнесу залишається вирішення 

проблем зайнятості населення. У зв’язку із неврегульованістю політичної кризи в країні та 

загостренням військово-політичного конфлікту на сході України, рівень зайнятості в 

районі практично не збільшується. Орієнтація роботодавців на застосування сучасних 

технологій, підвищення продуктивності праці на даному етапі не дає суттєвого 

збільшення потреби у додатковій робочій силі. 

Важлива роль у підвищенні рівня зайнятості  працездатного населення належить 

малому підприємництву. Роботодавцями району проінформовано про наявність 852 

вільних робочих місць, з них укомплектовано 809 робочих місця. 

З початку року, з метою орієнтації безробітних на відкриття підприємницької 

діяльності, було проведено 30 семінарів. Надано одну одноразову допомогу по безробіттю 

для організації підприємницької діяльності. До оплачуваних громадських робіт з початку 

року залучено           151  безробітна особа, професійне навчання проходило 64 особи.  

        Трудові ресурси району станом на 01 січня 2016 року складають 20,4 тис. осіб, в 

тому числі працездатне населення в працездатному віці – 19,8 тис. осіб. 

     За статистичними даними в цілому по району в усіх сферах діяльності  зайнято 

5400 осіб, що складає 27,3 %  від усього працездатного населення, чисельність 

незайнятого населення – 14,4 тис. чоловік, або 72,7 %. В малому бізнесі та фермерських 

господарствах зайнято близько 2 тис. осіб, в тому числі фізичних осіб-підприємців – 1,5 

тис. осіб. Частка працюючих в малому  підприємництві до загальної кількості зайнятих в 

галузях економіки району складає 37,1 %.  

За 10 місяців 2016 року започаткували діяльність майже 100 ново-створених 

суб’єктів господарювання, з яких 20 юридичних осіб та близько      80 фізичних осіб - 

підприємців. Водночас, припинили господарську діяльність 65 суб’єктів господарювання 

(6 – юридичних осіб та 59 фізичних осіб-підприємців).  

 

Кількість зареєстрованих та знятих з реєстрації  

суб’єктів підприємницької діяльності у 2016 році 

 

Фізичних осіб                                                            Юридичних осіб 

 
Підприємницькими структурами району протягом 10 місяців 2016 року за рахунок 

реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності створено 274 нових робочих місця, в тому 

числі за рахунок підприємців-фізичних осіб – 86 місць, що є істотним фактом зниження 

соціальної напруженості на ринку праці. 
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На споживчому ринку району станом на 01 листопада 2016 року функціонує 325 

магазинів з продажу продовольчих і непродовольчих товарів, 40 закладів ресторанного 

господарства та 2 ринки в м. Заліщики та смт Товсте. В структурі торгової мережі 

відбулись суттєві зміни за рахунок поширення роздрібної торгівлі підприємцями-

фізичними особами і ринкової торгівлі. Із загальної кількості – 93 відсотки магазинів та 

понад 94 відсотки закладів ресторанного господарства загальнодоступної мережі 

належить фізичним особам-підприємцям.  

Роздрібний товарообіг підприємств торгівлі, району за І півріччя 2016 року складає 

78147,7 тис. гривень, що становить 103,7 % до минулого року. На одну особу – 1669,8 

гривень. Товарооборот підприємств торгівлі споживчої кооперації у 2015 році склав 22,4 

млн. гривень. За січень-вересень 2016 року товарооборот склав 17,7 млн. гривень, що 

становить 104 % до відповідного періоду минулого року.  

Очікуваний оборот роздрібної торгівлі за 2016 рік – 170 млн. гривень (103,1%  до 

відповідного періоду минулого року), товарооборот підприємств споживчої кооперації – 

23,6 млн. гривень. 

 

 

Обсяг обороту роздрібної торгівлі (млн.грн.) 

 
Важливим сегментом торгівельної діяльності є ринкова торгівля. З метою 

створення належних умов для провадження діяльності, проведено реконструкцію 

Заліщицького ринку. На території ринку збудовано 3 торгівельних павільйони та 4 

піднавіси загальною площею 1800 кв.метрів, завершено реконструкцію молочного та 

м’ясного павільйонів загальною площею 280 метрів квадратних. Протягом 2015 року 

ринками району надано платні послуги на суму 496,5  тис. гривень. На 2016 рік очікується 

надати послуг на суму 726 тис. гривень.  

Пріоритетним завданням залишається створення, зокрема на ринках, умов для 

продажу продукції безпосередньо селянськими господарствами, а також приватними 

сільгоспвиробниками, збільшення обсягів та асортименту в торговельній мережі товарів 

місцевого виробника. Суб’єкти малого підприємництва приймають активну участь в 

ярмаркових заходах, здійснюють виїзну торгівлю, що організовуються з метою 

забезпечення споживчого попиту населення продукцією за помірними цінами (цінами 

виробника). 

За останні роки покращився стан торговельного та побутового обслуговування 

сільського населення. Окрасою сіл стають сучасні підприємства торгівлі та ресторанного 

господарства, що відкриваються приватними структурами, а також маркети «Теко» 

споживчої кооперації. Протягом 2016 року у сільській місцевості відкрито 2 торгівельні 

об’єкти та      1 перукарня. Заплановано проведення поточного ремонту фасаду 

супермаркету «Теко» в с.Буряківка. Планується залучення суб’єктів господарювання 
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району побутової сфери до виїзного обслуговування мешканців у сільській місцевості, де 

відсутні стаціонарні пункти обслуговування.  Постійно проводиться робота з підвищення 

професійного рівня працівників сфери побуту шляхом проведення семінарів-навчань, а 

також участі в обласних конкурсах. 

Послуги населенню в районі надають 103 суб’єкти підприємництва. Із них 4 – 

ремонт та виготовлення одягу, 5 по ремонту та виготовленню взуття, 3 – ремонт та 

виготовлення трикотажних виробів, 20 – з ремонту та технічного обслуговування 

автомобілів, 5 – ремонт телерадіоапаратури, 6 – з виготовлення теслярських та столярних 

виробів, 6 – фотопослуги, 33 – перукарські послуги,   4 – послуги лазень, (саун), 6 – 

виготовлення металовиробів, ремонт годинників – 3, ремонт електропобутової техніки – 2, 

ритуальні послуги надають 3 суб’єкти підприємництва, 3 – інші.  

Обсяг реалізованих послуг підприємствами району за 2015 рік склав     10,6 млн. 

гривень, що становить 77,3 % до минулого року. На одну особу цей показник становить 

22,5 тис. гривень. Найбільші обсяги реалізованих послуг припадають на сферу 

транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності, сферу 

інформації та телекомунікацій, а також сферу освіти. 

 

 

Голова районної ради        І.П. ДРОЗД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьоме скликання, п’ятнадцята сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 23 грудня 2016 року           м.Заліщики                                № 193 
 

Про програму розвитку малого і середнього  

підприємництва на 2017 – 2018 роки   

 

 Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про 

місцеве    самоврядування в Україні», районна рада  

 

в и р і ш и л а: 

 

        1. Затвердити   програму розвитку малого і середнього  

підприємництва в Заліщицькому районі на 2017 – 2018 роки, додається.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на постійну 

комісію районної ради з питань соціально - економічного розвитку, бюджету, 

фінансів та власності. 

 

 

 

 

Голова районної ради      І.П. ДРОЗД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           ЗАТВЕРДЖЕНО  

                                        Рішенням районної ради 

                                 від 23.12.2016 № 193 

 

РАЙОННА ПРОГРАМА 

розвитку малого і середнього підприємництва  

 на 2017 – 2018 роки 
1. Паспорт програми 

 

1. 

 

 

Ініціатор розроблення програми Відділ економічного розвитку, інфраструктури та 

туризму райдержадміністрації 

2. 

 

 

 

 

 

Дата, номер і назва розпорядчого 

документа органу виконавчої влади про 

розроблення програми 

Доручення голови районної державної адміністрації 

від 04 листопада 2016 року № 56 «Про розроблення 

проекту районної програми малого і серед-нього 

підприємництва на 2017-2018 роки» 

3. 

 

 

Розробник програми Відділ економічного розвитку, інфраструктури та 

туризму райдержадміністрації 

4. 

 

 

 

 

Співрозробники програми Управління та відділи райдерж-адміністрації, міська, 

селищна та сільські ради, Заліщицький районний 

центр зайнятості населення, громадські об’єднання 

підприємців 

5. 

 

 

Відповідальний виконавець програми Відділ економічного розвитку, інфраструктури та 

туризму райдержадміністрації 

6. 

 

 

 

 

Учасники програми Управління та відділи райдерж-адміністрації, міська, 

селищна та сільські ради, Заліщицький районний 

центр зайнятості населення, громадські об’єднання 

підприємців 

7. 
Термін реалізації програми 2017-2018 роки 

 

8. 

 

 

Перелік місцевих бюджетів, які беруть 

участь у виконанні програми 

Районний бюджет, кошти суб’єктів господарювання 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації Програми, 

всього, в тому числі: 

100 тис. гривень 

1) коштів районного бюджету 100 тис. гривень 

 

2) коштів інших джерел - 

 

 

Ресурсне забезпечення програми розвитку малого і середнього підприємництва в Заліщицькому районі 

на 2017-2018 роки 

              (тис.грн.) 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на 

виконання програми 

Етапи виконання 

програми 
Усього витрат на виконання 

програми 2017 рік 2018 рік 

Обсяг ресурсів, усього, 

у тому числі: 
50,0 

 

50,0 

 

100,0 

 

обласний бюджет 
- - - 



районний бюджет 
50,0 50,0 100,0 

бюджети сіл, селищ, міст 
- - - 

кошти небюджетних джерел 
- - - 

 

2. Стан розвитку малого і середнього 

підприємництва в Заліщицькому районі 

 

Станом на 01.01.2016 в районі діяло 162 суб’єкти малого підприємництва, що на 8 підприємств більше, 

ніж в 2015 році, а також 4 середніх підприємства. Згідно прогнозних даних кількість діючих структур малого 

підприємництва в 2016 році складе 168 одиниць, середнього підприємництва – 4 одиниці. В даний час в 

розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення кількість діючих малих підприємств склала 36 одиниць, на 

кінець дії програми цей показник становитиме 37 підприємств. 

За структурним розподілом частка малих підприємств у загальній кількості підприємств району 

становить 95,5 %, частка середніх – 4,5 %. 

                 

Структурний розподіл підприємств 

Середні 

підприємства 4,5%

Малі підприємства 

95,5%

  

Найбільш активно відбулось створення підприємств за такими видами  економічної діяльності як 

«сільське господарство», «торгівля», «виробництво». 

 

Галузева структура малого підприємництва 

 
 

Протягом 2016 року малими підприємствами району реалізовано продукції та надано послуг в 

(діючих цінах) на 224076,2 тис. гривень, середніми підприємствами – 200500,0 тис. гривень. 

виробництво  

сільське госп. 

транспорт 

будівництво 

торгівля 

послуги 

інші 

виробництво  

сільське госп. 

транспорт 

будівництво 

торгівля 

послуги 

інші 



До бюджетів від малого та середнього підприємництва (разом з підприємцями-фізичними особами) 

надійшло 16435,8 тис. гривень (в т.ч. 4108 тис. гривень від фізичних осіб-підприємців), що складає 18 % до 

загального  поступлення  по району. 

         За прогнозними даними в 2016 році до всіх рівнів бюджетів від діяльності суб’єктів малого 

підприємництва поступить 19200 тис. гривень, в тому числі від фізичних осіб-підприємців 4840 тис. 

гривень.  

 Аналіз діючих сьогодні малих підприємств дозволяє простежити певні тенденції щодо їх галузевої 

структури. Переважна більшість суб’єктів малого бізнесу працює у сфері торгівлі, виробництва, сільського 

господарства, побутового обслуговування та інших галузях. Зокрема, питома вага галузі торгівлі у структурі 

малих підприємств складає – 39 %, виробництва – 16,5 % , сільського господарства – 19 % , побутового 

обслуговування - 6%, інші –       19,5 %. 

 

Кількість малих підприємств за видами 

економічної діяльності у 2015 році 

 

 
 

 

Чисельність працюючих на малих та середніх підприємствах в 2015 році складала 756 та 430 осіб 

відповідно. Із загальної кількості працюючих 30 % зайняті на підприємствах роздрібної торгівлі, 28,3 % – на 

підприємствах промислових видів діяльності, 13,5 % – в будівництві. 

На сьогоднішній день в районі зареєстровано 1550 фізичних осіб-під-приємців, які щорічно 

сплачують близько 5 млн. гривень до бюджетів усіх рівнів. 

Станом на 01 січня 2016 року в районі зареєстровано 45 селянських фермерських господарств. З них 

діючих – 25, у користуванні яких знаходиться 1562,4 га сільськогосподарських угідь, в тому числі 818,61 га 

ріллі. В фермерських господарствах зайнято 35 осіб. 

       Основний напрямок розвитку в фермерських господарствах – рослинництво. 

        Протягом 2016 року фермерами району оброблено 818,61 га зернових, намолочено 2620 цнт 

зернових.  Питома вага цих культур у обсягах вироблених усіма сільськогосподарськими підприємствами 

району складає  7,5%. 

       В селянських (фермерських) господарствах нараховувалось 42 трактора та 9 комбайнів, які 

оснащені сучасними агрегатами обробітку грунту. 

          Як підсумок роботи селянських (фермерських) господарств можна сказати, що в структурі 

сільськогосподарського виробництва продукція, вироблена фермерами, займає ще досить незначну частку. 

        У 2016 році в районі запрацювало нове виробництво – завод-елеватор з переробки зернових ТОВ 

«Рентком». Кошторисна вартість даного проекту складає близько 10 млн. євро. На даний час завершується 

реалізація першої черги потужністю 30 тис. тонн, на реалізацію якої освоєно близько 150 млн. гривень. На 

підприємстві створено 70 нових робочих місць. 

З метою надання допомоги приватним сільськогосподарським товаровиробникам в реалізації 

продукції, в районі успішно працює обслуговуючий кооператив «Ратай». На сьогоднішній день кількість 

членів кооперативу «Ратай» – 122 особи. Кооператив надає близько 16 видів послуг, в тому числі оранка 

поля, підготовка його під посів, посів зернових культур, збирання зернових культур, хімічна обробка 

посівів, забезпечення високоякісним посівним матеріалом, переробка сільськогосподарської продукції та ін.   

          На звернення фермерів та приватних землевласників в даний час Рада кооперативу працює над 

розширенням сфери надання послуг. Основну увагу кооператив приділяє збільшенню економічної вигоди 

членам кооперативу від їх виробничої діяльності. Уже сьомий рік кооперативом надаються послуги по 

заготівлі та реалізації молока. За 10 місяців 2016 року населенням заготовлено і реалізовано 240 тонн 
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молока. За здану продукцію «Ратай» регулярно виплачує гроші. На сьогоднішній день кооперативом 

створено філії по заготівлі молока в 9 населених пунктах району. 

 Крім того, з метою захисту інтересів фермерів та власників земельних паїв, які працюють 

самостійно, в районі створено асоціацію фермерів.             

Для стабілізації та подальшого нарощування виробництва сільськогосподарської продукції в 

фермерських господарствах необхідно: 

- забезпечити фінансову підтримку фермерських господарств при закупівлі сільськогосподарської 

техніки і паливо-мастильних матеріалів; 

- налагодити ринок збуту для фермерів.  

- формувати ефективного господаря-власника на селі, удосконалити виробничу інфраструктуру, 

звести до мінімуму виробничі витрати шляхом вибору відповідних технологій виробництва 

сільськогосподарської продукції, а також дотримуватися при цьому агротехнічних, агрохімічних і сортових 

вимог; 

- удосконалити орендні відносини при використанні землі та майна, підвищити зацікавленість селян 

і сільськогосподарських підприємств у співпраці з фермерськими господарствами; 

- формувати в населених пунктах району необхідну кількість структур з агротехнічного та 

агрохімічного обслуговування фермерських господарств, а саме: центрів із фірмового обслуговування і 

ремонту техніки, пунктів технічного забезпечення і обслуговування сільськогосподарських машин та 

устаткування, а також механізованих загонів по виконанню агротехнічних і агрохімічних робіт. 

Одним із головних завдань розвитку малого бізнесу залишається вирішення проблем зайнятості 

населення. У зв’язку із неврегульованістю політичної кризи в країні та загостренням військово-політичного 

конфлікту на сході України, рівень зайнятості в районі практично не збільшується. Орієнтація роботодавців 

на застосування сучасних технологій, підвищення продуктивності праці на даному етапі не дає суттєвого 

збільшення потреби у додатковій робочій силі. 

Важлива роль у підвищенні рівня зайнятості  працездатного населення належить малому 

підприємництву. Роботодавцями району проінформовано про наявність 852 вільних робочих місць, з них 

укомплектовано 809 робочих місця. 

З початку року, з метою орієнтації безробітних на відкриття підприємницької діяльності, було 

проведено 30 семінарів. Надано одну одноразову допомогу по безробіттю для організації підприємницької 

діяльності. До оплачуваних громадських робіт з початку року залучено           151  безробітна особа, 

професійне навчання проходило 64 особи.  

        Трудові ресурси району станом на 01 січня 2016 року складають 20,4 тис. осіб, в тому числі 

працездатне населення в працездатному віці – 19,8 тис. осіб. 

     За статистичними даними в цілому по району в усіх сферах діяльності  зайнято 5400 осіб, що 

складає 27,3 %  від усього працездатного населення, чисельність незайнятого населення – 14,4 тис. чоловік, 

або 72,7 %. В малому бізнесі та фермерських господарствах зайнято близько 2 тис. осіб, в тому числі 

фізичних осіб-підприємців – 1,5 тис. осіб. Частка працюючих в малому  підприємництві до загальної 

кількості зайнятих в галузях економіки району складає 37,1 %.  

За 10 місяців 2016 року започаткували діяльність майже 100 ново-створених суб’єктів 

господарювання, з яких 20 юридичних осіб та близько      80 фізичних осіб - підприємців. Водночас, 

припинили господарську діяльність 65 суб’єктів господарювання (6 – юридичних осіб та 59 фізичних осіб-

підприємців).  

 

Кількість зареєстрованих та знятих з реєстрації  

суб’єктів підприємницької діяльності у 2016 році 

 

Фізичних осіб                                                            Юридичних осіб 

 
Підприємницькими структурами району 
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протягом 10 місяців 2016 року за рахунок реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності створено 274 

нових робочих місця, в тому числі за рахунок підприємців-фізичних осіб – 86 місць, що є істотним фактом 

зниження соціальної напруженості на ринку праці. 

На споживчому ринку району станом на 01 листопада 2016 року функціонує 325 магазинів з 

продажу продовольчих і непродовольчих товарів, 40 закладів ресторанного господарства та 2 ринки в м. 

Заліщики та смт Товсте. В структурі торгової мережі відбулись суттєві зміни за рахунок поширення 

роздрібної торгівлі підприємцями-фізичними особами і ринкової торгівлі. Із загальної кількості – 93 

відсотки магазинів та понад 94 відсотки закладів ресторанного господарства загальнодоступної мережі 

належить фізичним особам-підприємцям.  

Роздрібний товарообіг підприємств торгівлі, району за І півріччя 2016 року складає 78147,7 тис. 

гривень, що становить 103,7 % до минулого року. На одну особу – 1669,8 гривень. Товарооборот 

підприємств торгівлі споживчої кооперації у 2015 році склав 22,4 млн. гривень. За січень-вересень 2016 року 

товарооборот склав 17,7 млн. гривень, що становить 104 % до відповідного періоду минулого року.  

Очікуваний оборот роздрібної торгівлі за 2016 рік – 170 млн. гривень (103,1%  до відповідного 

періоду минулого року), товарооборот підприємств споживчої кооперації – 23,6 млн. гривень. 

 

 

Обсяг обороту роздрібної торгівлі (млн.грн.) 

 
Важливим сегментом торгівельної діяльності є ринкова торгівля. З метою створення належних умов 

для провадження діяльності, проведено реконструкцію Заліщицького ринку. На території ринку збудовано 3 

торгівельних павільйони та 4 піднавіси загальною площею 1800 кв.метрів, завершено реконструкцію 

молочного та м’ясного павільйонів загальною площею 280 метрів квадратних. Протягом 2015 року ринками 

району надано платні послуги на суму 496,5  тис. гривень. На 2016 рік очікується надати послуг на суму 726 

тис. гривень.  

Пріоритетним завданням залишається створення, зокрема на ринках, умов для продажу продукції 

безпосередньо селянськими господарствами, а також приватними сільгоспвиробниками, збільшення обсягів 

та асортименту в торговельній мережі товарів місцевого виробника. Суб’єкти малого підприємництва 

приймають активну участь в ярмаркових заходах, здійснюють виїзну торгівлю, що організовуються з метою 

забезпечення споживчого попиту населення продукцією за помірними цінами (цінами виробника). 

За останні роки покращився стан торговельного та побутового обслуговування сільського 

населення. Окрасою сіл стають сучасні підприємства торгівлі та ресторанного господарства, що 

відкриваються приватними структурами, а також маркети «Теко» споживчої кооперації. Протягом 2016 року 

у сільській місцевості відкрито 2 торгівельні об’єкти та      1 перукарня. Заплановано проведення поточного 

ремонту фасаду супермаркету «Теко» в с.Буряківка. Планується залучення суб’єктів господарювання району 

побутової сфери до виїзного обслуговування мешканців у сільській місцевості, де відсутні стаціонарні 

пункти обслуговування.  Постійно проводиться робота з підвищення професійного рівня працівників сфери 

побуту шляхом проведення семінарів-навчань, а також участі в обласних конкурсах. 

Послуги населенню в районі надають 103 суб’єкти підприємництва. Із них 4 – ремонт та 

виготовлення одягу, 5 по ремонту та виготовленню взуття, 3 – ремонт та виготовлення трикотажних виробів, 

20 – з ремонту та технічного обслуговування автомобілів, 5 – ремонт телерадіоапаратури, 6 – з виготовлення 

теслярських та столярних виробів, 6 – фотопослуги, 33 – перукарські послуги,   4 – послуги лазень, (саун), 6 

– виготовлення металовиробів, ремонт годинників – 3, ремонт електропобутової техніки – 2, ритуальні 

послуги надають 3 суб’єкти підприємництва, 3 – інші.  

Обсяг реалізованих послуг підприємствами району за 2015 рік склав     10,6 млн. гривень, що 

становить 77,3 % до минулого року. На одну особу цей показник становить 22,5 тис. гривень. Найбільші 
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обсяги реалізованих послуг припадають на сферу транспорту, складського господарства, поштової та 

кур’єрської діяльності, сферу інформації та телекомунікацій, а також сферу освіти. 

З метою проведення діагностування підприємницького середовища, застосуємо метод – SWOT аналізу, 

який передбачає визначення сильних та слабких сторін, в даному випадку, сектора малого підприємництва, а також 

основні шанси та загрози його розвитку. 

SWOT-аналіз розвитку підприємництва 

 
Позитивний вплив Негативний вплив 
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Сильні сторони 

 

 

Слабкі сторони 

 

      До найбільш сильних внутрішніх       сторін 

підприємництва відносяться: 

 забезпечення суб’єктами підприємництва загальних 

надходжень податків і зборів до зведеного та 

місцевого бюджетів; 

 суттєвий вплив на формування соціальної складової 

життєдіяльності суспільства через: 

- значний потенціал створення    нових робочих 

місць;  

- можливості розвитку підприємницької 

ініціативи серед соціально вразливих верств населення;  

- підвищення соціального статусу 

підприємницької діяльності (в т.ч. завдяки проведенню 

в Заліщицькому районі заходів з нагоди Дня 

підприємця, щорічного конкурсу на визначення 

кращого підприємця за визначеними номінаціями 

тощо). 

 значні внутрішні резерви і поступові темпи 

зростання кількісних показників, в т.ч.: 

- кількість зареєстрованих фізичних осіб у 2016 р. 

становить 80 од. юридичних – 20. 

- кількість малих підприємств у 2015 р. на 10 тис. 

осіб наявного населення становила 34 од. 

 потужний сегмент ринку праці: 

- кількість працюючих на малих підприємствах у 

2015 році становила  756 осіб; 

- значна питома вага обсягів продукції (робіт, 

послуг), реалізованих малими та середніми 

підприємствами в загальних обсягах реалізованої 

продукції підприємствами області. 

 наявність розгалуженої мережі банківських 

установ, відповідної їх ресурсної бази та 

можливостей надання ними розширеного спектру 

послуг; 

 ефективне функціонування Центру надання 

адміністративних послуг райдержадміністрації; 

 існуюча інфраструктура підтримки підприємництва  

      Слабкими сторонами малого і середнього 

підприємництва  є: 

 незначна фінансово-економічна потужність 

сектору малого бізнесу (низький рівень 

фінансового забезпечення, в першу чергу малих 

підприємств та фізичних осіб-підприємців у 

інноваційній, соціальній, комунальній сферах); 

 підвищена чутливість до конкуренції, зростання 

рівня цін, умов кредитування; 

 складність залучення значних інвестицій; 

 наявність «тіньової» діяльності суб'єктів 

підприємництва; 

 складність впровадження, а також відсутність 

економічної мотивації до інвестування ; 

 низька інноваційна активність малого та 

середнього  підприємництва та відповідно 

низький рівень кооперації з науково-технічним 

потенціалом; 

 недостатній рівень обізнаності підприємців з 

питань сучасних методів та форм організації 

господарювання (невміння використовувати 

сучасні підходи до управління бізнесом, його 

ризиками);  

- недостатність коштів у підприємців для 

отримання знань, необхідних для ведення 

бізнесу. 

 недостатній рівень інформаційного та 

методичного забезпечення з питань: 

- сертифікації продукції та послуг, а також 

впровадження систем управління якістю; 

 складний доступ вітчизняного малого 

підприємництва до сучасних технологій; 

 нерівномірність розвитку суб’єктів малого 

підприємництва по селах та місту; 

 недостатня активність представників малого 

підприємництва щодо захисту власних 

інтересів; 

 низька активність сільського населення для 

започаткування власної справи. 
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Можливості Загрози 

 вигідне економіко-географічне розташування 

Заліщицького району; 

 значні природні, історико-культурні, рекреаційні 

ресурси; 

 наявність платоспроможного попиту;  

 значний трудовий потенціал Заліщицького району: 

- кількість економічно активного населення 

станом на 01.01.2016 р. становила 20450 чол. 

 певні ризики нестабільної макроекономічної 

політики; 

 недосконалість правових, економічних та 

адміністративних засад в реалізації прав на 

підприємницьку діяльність; 

 недостатність сприятливих умов для ведення 

бізнесу; 

 збільшення демографічного навантаження на 



- розвинена транспортна інфраструктура, яка 

створює значний вантажо- і пасажирооборот; 

- розвинена система зв’язку. 

 розвинена мережа торгових підприємств та 

товарної структури роздрібного товарообігу, 

послуг;   

 наявність районної Програми розвитку малого і 

середнього підприємництва;  

 запровадження спрощеної та скороченої у часі 

процедури державної реєстрації та постановки на 

облік юридичних та фізичних осіб – підприємців; 

 вдосконалення процедур видачі дозволів на 

започаткування та провадження підприємницької 

діяльності; 

 формування системи фінансової допомоги 

суб’єктам підприємництва:  

- відшкодування за рахунок коштів районного 

бюджету відсотків за отримані кредити; 

 впровадження системи комплексного 

інформаційно-консультативного забезпечення 

суб’єктів підприємництва; 

 розвиток взаємодії органів місцевої влади з 

підприємцями; 

 наявність вільних ринкових ніш, широке поле 

діяльності для розвитку бізнесу, в тому числі 

збільшення частки малого та середнього  

підприємництва виробничого спрямування. 

осіб працездатного віку; 

 інфляція та її наслідки:  

- інфляційні очікування населення; 

- погіршення фінансово-кредитної та 

інвестиційної підтримки тощо. 

 зростання вартості енергоносіїв; 

 економічно обтяжлива для малого та 

середнього бізнесу вартість нерухомості, 

орендної плати; 

 значна частка тінізації економіки в частині:  

- позабанківського грошового обігу; 

- недосконалості приватизації державного 

майна; 

- правової незахищеності суб'єктів 

підприємницької діяльності. 

 низький рівень безпеки бізнесу (рейдерство); 

 невисокий рівень соціального статусу і 

престижу підприємців;   

 низький рівень соціального захисту найманих 

працівників;    

 велика загальна кількість дозвільних документів, 

які регулюють підприємницьку діяльність;  

 недосконала система державного нагляду за 

підприємницькою діяльністю; 

 складність процедур сертифікації і 

стандартизації товарів та послуг; 

 недостатній обсяг доступних для підприємців 

фінансово-кредитних ресурсів (в т.ч. проблема 

отримання кредиту на започаткування 

підприємницької діяльності; складний порядок 

отримання мікрокредитів; нерозвиненість 

практики страхування бізнесу та бізнес-

проектів); 

 недостатньо елементів інфраструктури 

підтримки підприємництва;  

 недостатній рівень залучення молоді до 

підприємництва  

 нестабільна економічна ситуація та загострення 

військово-політичного конфлікту на Сході 

України 

 

Отже, можна виділити основні фактори, які перешкоджають подальшому розвитку малого і середнього 

підприємництва, та на подолання яких спрямовано Програму на 2017-2018 роки: 

- неврегульованість політичної кризи в країні та загострення військово-політичного конфлікту на сході 

України; 

- суперечливість політики поліпшення підприємницького клімату в цілому та регуляторного 

середовища МСП зокрема; 

- неповне фінансове забезпечення районної Програми; 

- високі відсоткові ставки для отримання  кредитів у банках; 

- наявність адміністративних бар’єрів на шляху становлення та розвитку підприємництва 

(ліцензування, сертифікація, системи контролю і дозвільної практики, регулювання орендних відносин і 

т.д.); 

- недостатнє залучення інвестицій та впровадження прогресивних технологій; 

- низький рівень впровадження інноваційної продукції та технологій в малому бізнесі; 

- недосконалість статистичної звітності. 

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської 

діяльності» в районі проводиться робота щодо планування, підготовки проектів та прийняття регуляторних 

актів, забезпечуючи при цьому доцільність та відповідність форм і рівнів державного регулювання 

господарських відносин, досягнення максимально можливих позитивних результатів при мінімальних 

витратах, прозорість, а також врахування інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави.  

Районною державною адміністрацією щорічно затверджуються плани підготовки проектів 

регуляторних актів, які оприлюднюються на офіційній веб-сторінці районної державної адміністрації. 

Протягом 2016 року прийнято          1 регуляторний акт, який зареєстровано в Заліщицькому районному 



управлінні юстиції 12 квітня 2016 року за № 1/01-3.10. Питання результативності діючих регуляторних актів 

знаходиться на постійному контролі та періодично розглядається на оперативних нарадах відділу 

економічного розвитку, інфраструктури та туризму райдержадміністрації та на нарадах при голові 

райдержадміністрації. В серпні 2016 року головний спеціаліст відділу економічного розвитку та торгівлі 

райдержадміністрації взяла участь в семінарі-навчанні щодо застосування методики М-тесту як складової 

аналізу регуляторного впливу при розробці проекту регуляторного акта. 

З 01 жовтня 2016 року в Україні запроваджено пілотний проект щодо тимчасового (до кінця 

поточного року) призупинення державне регулювання цін на соціально-важливі продукти харчування. 

Необхідність такого кроку зумовлена низькою ефективністю адміністративного регулювання в умовах 

ринкової економіки та демонструє довіру влади до суб’єктів малого та середнього бізнесу, що проявляється 

у зменшенні адміністративного навантаження на суб’єктів, які виробляють соціально-важливі продукти 

харчування. Розпорядженням голови районної державної адміністрації від       03 листопада 2016 року № 

477-од «Про реалізацію пілотного проекту щодо ціноутворення на товари і послуги у сфері виробництва та 

реалізації продовольчих товарів, тимчасове обмеження застосування окремих розпоряджень голови 

районної державної адміністрації» на період дії пілотного проекту призупинено застосовування відповідних 

розпоряджень голови районної державної адміністрації. 

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 районі діє центр надання адміністративних послуг 

райдержадміністрації.  

Протягом січня-жовтня 2016 року центром надання адміністративних послуг райдержадміністрації 

надано 5675 адміністративних послуг, із них          9 дозвільних документів, 24 послуги у сфері міграції, 4630 

послуг у сфері землевпорядкування та 109 послуг у сфері реєстрації, надано понад 6 тис. консультацій. 

Також, в районі проводиться робота щодо реалізації пілотного проекту із запровадження 

електронних послуг. Так, при райдержадміністрації діє робоча група з організації впровадження надання 

адміністративних послуг в електронній формі в органах влади. На сьогодні за допомогою порталу 

Ternopil.igov.org.ua громадяни можуть в форматі он-лайн отримати 97 послуг органів державної влади в 

електронному вигляді. На даний час розпочато надання електронних послуг на районному рівні (від 3 до 29 

електронних послуг).  

З метою надання інформаційної, консультативної та методичної підтримки суб’єктам 

підприємницької діяльності при районній державній адміністрації функціонує «гаряча лінія». Протягом року 

район брав участь в семінарах щодо здійснення закупівель товарів, робіт і послуг в електронній системі 

закупівель «PROZORRO» на різних електронних майданчиках. В результаті, з початку запровадження 

системи, станом на 17.11.2016 в районі зекономлено понад 66,0 тис. гривень. Суб’єкти малого та середнього 

бізнесу активно беруть участь у закупівлях та виграють тендери, оголошені замовниками по всій території 

України.  

Щорічно в районі проводяться заходи до Дня підприємця, де відзначаються кращі підприємці 

району.  У 2016 році в рамках заходів Днів підприємництва в районі проведено І відбірковий етап конкурсу 

дитячих малюнків «Підприємництво очима дітей», крім того в райдержадміністрації відбувся кущовий 

семінар на тему: «Сприяння торгівлі: нові можливості ринків». 

Район взяв активну участь у Міжнародному інвестиційному форумі «Тернопільщина  Invest - 2016», 

який відбувся в травні 2016 року в м.Тернопіль. На Форумі представлено проект «Схема планування 

рекреаційної зони в урочищі Червоногород». В ході проведення форуму відбулися ділові зустрічі між 

керівництвом райдержадміністрації, суб’єктами підприємницької діяльності та представниками вітчизняних 

та іноземних інвесторів, з якими налагоджено ділові контакти. 

З метою максимального сприяння, стимулювання розробки і реалізації підприємницькими 

структурами інвестиційних проектів, районною державною адміністрацією розроблено пропозиції для 

налагодження міжнародного інвестиційного і торговельно-економічного співробітництва. Пропозиції 

містять інформацію про наявні об’єкти нерухомості, вільні виробничі площі, земельні ділянки, які включено 

у відповідні каталоги та запропоновано потенційним інвесторам, а також розміщено на сайті обласної 

державної адміністрації. Щорічно поновлюється інвестиційний паспорт району. 

При райдержадміністрації діє група управління проектами з розробки, супроводу та впровадження 

інвестиційних проектів. Інформація стосовно грантових проектів і програм розглядається на засіданнях 

групи управління проектами та висвітлюється на веб-сторінці райдержадміністрації. 

Щоквартально проводяться засідання районної координаційної ради з питань розвитку 

підприємництва. Протягом січня-жовтня 2016 року проведено 4 засідання, на яких розглянуто наступні 

питання: 

- щодо підписання угоди про зону вільної торгівлі України з ЄС; 

- про проведення опитування серед суб’єктів малого підприємництва; 

- про проведення в районі заходів з нагоди відзначення професійного свята Дня підприємця; 

- щодо підготовки проекту програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2017-2018 

роки. 



З суб’єктами підприємницької діяльності району постійно проводяться семінари, навчання та 

роз’яснювальна робота щодо їх діяльності. У засобах масової інформації висвітлюються різні інформативні 

рубрики щодо розвитку підприємництва, в райдержадміністрації працює «гаряча лінія» для консультування 

підприємців, на веб-сторінці розміщено банер «Підтримка бізнесу».  

Щороку проводиться засідання Клубу молодого підприємця, який діє в Заліщицькій центральній 

районній бібліотеці. На засідання запрошуються студенти Заліщицького агроколеджу та професійного 

училища. 

 

Проблемні питання розвитку малого і середнього підприємництва: 

 

 складне податкове адміністрування;  

 нестабільність та недосконалість регуляторного поля; 

 часті зміни економічного законодавства та підзаконних актів;  

 обмежений доступ до фінансових ресурсів;  

 недостатня інформаційна та правова обізнаність суб’єктів підприємництва;  

 слабка матеріально-технічна база значної кількості малих підприємств, висока енергоємність 

виробництва, обмежена кооперація між різними сегментами підприємництва;  

 низький рівень впровадження інноваційної продукції та технологій в малому бізнесі;  

 низький рівень міжнародного співробітництва та гармонізації українських стандартів з європейськими;  

 обмежені можливості для експорту; 

 незначна кількість об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва.  

 

3. Головна мета та завдання програми 

 

Програма розвитку малого і середнього підприємництва в Заліщицькому районі на 2017-2018 роки 

(далі – Програма) розроблена відповідно до Законів України «Про Національну програму сприяння розвитку 

малого підприємництва в Україні», «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього 

підприємництва в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності», Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва Тернопільської області на 2016-2020 

роки та методичних рекомендацій і визначає сукупність заходів, розроблення і реалізація яких здійснюється 

на районному рівні.  

Головною метою програми є створення цілісної та ефективної системи підтримки малого і 

середнього бізнесу, формування сприятливих умов для його  сталого подальшого розвитку, результатом 

якого буде зростання зайнятості та збільшення добробуту населення. 

Для досягнення поставленої мети Програми необхідно вирішення першочергових завдань. 

 

Основні завдання Програми: 

 

– усунення зайвих та удосконалення ефективних регуляторних бар’єрів; 

 – насичення товарних ринків, підтримка вітчизняного товаровиробника, забезпечення якості, 

конкурентоспроможності товарів і послуг, що виробляються суб’єктами малого підприємництва;  

– сприяння розвитку діалогу між бізнесом та владою;  

– поглиблення міжрегіонального та міжнародного співробітництва у сфері малого бізнесу, сприяння 

виходу МСП району на нові ринки;  

– створення нових робочих місць, залучення суб’єктів господарювання до зменшення рівня 

безробіття, залучення окремих верств населення до підприємницької діяльності – інвалідів, жінок, молоді, 

учасників АТО, внутрішньо переміщених осіб;  

– наповнення державного та місцевих бюджетів;  

– активізація фінансово-кредитних та інвестиційних механізмів; 

– організація підготовки та перепідготовки кадрів малого бізнесу для роботи в умовах ринкової 

економіки;  

– розбудова інфраструктури підтримки підприємництва в області. 

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання  

проблеми, обсягів та джерел фінансування; 

строки та етапи виконання програми 
 

Розв’язання існуючих проблем малого та середнього підприємництва, відповідно до розробленого 

комплексу взаємопов’язаних та узгоджених заходів, спрямованих на реалізацію державної політики щодо 

вирішення проблем розвитку малого підприємництва передбачено реалізувати наступними шляхами:  

- упорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності шляхом здійснення 

комплексу заходів щодо реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, 

проведення моніторингу змін законодавчо-нормативної бази, що регулює розвиток підприємництва тощо;  



-  фінансово-кредитна підтримка малого і середнього підприємництва буде здійснюватися 

шляхом забезпечення виділення коштів з районного бюджету на підтримку малого підприємництва, 

залучення суб’єктів малого та середнього підприємництва до участі у міжнародних форумах, семінарах, 

конференціях та ярмарках, поновлення банку даних  щодо банківських та небанківських фінансово-

кредитних установ та забезпечення доступу до інформації для представників малого бізнесу тощо; 

- ресурсне та інформаційне забезпечення здійснюватиметься шляхом перепідготовки 

управлінських кадрів для сфери підприємництва та організації професійного навчання, перенавчання та 

підвищення кваліфікації безробітних для зайняття підприємницькою діяльністю, тощо.  

- формування інфраструктури розвитку малого і середнього підприємництва шляхом 

упорядкування діяльності існуючих та утворення нових об’єктів інфраструктури з підтримки 

підприємництва в районі, підвищення ефективності роботи координаційної ради з питань розвитку 

підприємництва при райдержадміністрації, забезпечення створення та функціонування індустріальних 

парків на території району. 

Термін реалізації програми ‒ 2017-2018 роки.  

Заходи програми передбачено реалізувати за рахунок коштів районного бюджету – 100,0 тис. 

гривень (по 50,0 тис. гривень щорічно).  Крім того, окремі заходи програми передбачено здійснити за 

рахунок коштів Державного фонду сприяння зайнятості, Державного фонду підтримки фермерських 

господарств та коштів суб’єктів господарювання.  

      

5. Цільові проекти та підпрограми 

 

Підпрограма розвитку туризму в Заліщицькому районі на 2016-2020 роки  

 

Ландшафтне і природне багатство, пам’ятки культури і архітектури, сприятливі кліматичні умови, 

різноманітність флори і фауни району обумовлюють пріоритетність заходів з розвитку туристичної, курортної та 

рекреаційної інфраструктури, поширення альтернативних форм туризму і створення умов для розвитку сільського 

«зеленого» туризму. 

Підтримка розвитку зеленого туризму в Заліщицькому районі є необхідністю сьогодення. 

Мета підпрограми: реалізація системних загальнорегіональних заходів, спрямованих на розвиток 

туристичної індустрії Заліщанщини. 

Для цього необхідно: вивчити стан інфраструктури сільського («зеленого») туризму в районі, 

забезпечити реалізацію грантових проектів в сфері туризму та рекреації, сприяти формуванню середовища 

для залучення інвестицій в туристичну індустрію Заліщанщини, організувати ефективний взаємозв’язок між 

органами державної влади, підприємствами туристичної індустрії, освітніми установами, інвесторами, 

громадськими організаціями та споживачами туристичних послуг. 

Виконавці: Відділ економічного розвитку, інфраструктури та туризму райдержадміністрації. 

Термін виконання: 2016 – 2020 роки. 

Джерела та об’єми фінансування: районний бюджет. 

Підпрограма зайнятості населення Заліщицького району на період до 2017 року 

 

Основою позитивних зрушень на ринку праці району залишається формування оптимальних умов 

для розвитку малого і середнього підприємництва, збереження діючих та створення високопродуктивних та 

високооплачуваних робочих місць, сприяння роботодавцям у забезпеченні необхідними кадрами та 

зменшення тривалості пошуку роботи незайнятим населенням. 

Мета підпрограми: Реалізація державної політики у сфері зайнятості, зниження рівня безробіття, а також 

реалізація законного права громадян на працю. 

Для цього необхідно: вжити заходів щодо оперативного укомплектування вакансій та сприяння 

працевлаштуванню осіб, які шукають роботу, вдосконалення системи інформування населення та роботодавців через 

електронні та друковані ЗМІ, створювати умови для самозайнятості населення та підтримки підприємницької 

ініціативи безробітних за рахунок виплати одноразової допомоги по безробіттю.  

Виконавці: Управлівння соціального захитсу населення  райдержадміністрації спільно із Заліщицьким 

районним центром зайнятості. 

Термін виконання: 2013 – 2017 роки. 

Джерела та об’єми фінансування: не передбачено фінансування. 

 

6. Очікувані показники ефективності реалізації заходів Програми 

 

Реалізація заходів програми розвитку малого і середнього підприємництва в Заліщицькому районі 

на 2017-2018 роки дозволить досягнути збільшення:  

- кількості діючих суб’єктів малого підприємництва до 172 одиниць; 

- кількості малих підприємств на 10 тис. населення до 37 одиниць; 

- чисельності працюючих на малих підприємствах до 820 осіб; 

- кількості підприємців-фізичних осіб до 1570 осіб; 



- кількості зареєстрованих фермерських господарств до 45 одиниць; 

- питомої ваги малих і середніх підприємств у ВВП району до 20 %; 

- надходження до всіх рівнів бюджетів від діяльності малих підприємств в сумі: в 2017 році – 20,9 

тис. гривень; в 2018 році – 21,5 тис. гривень; 

- кількості створених нових робочих місць в сфері малого підприємництва: в 2017 році - 520 осіб; в 

2018 році - 400 осіб. 

 

7.  Моніторинг Програми та контроль за реалізацією заходів Програми 

 

Проект районної програми затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації та рішенням сесії 

районної ради. 

Програма впроваджується протягом 2017-2018 років. Упродовж  терміну дії програми щоквартально 

проводиться аналіз заходів, що впроваджуються, та здійснюється контроль за її виконанням. 

Моніторинг реалізації Програми здійснюється щоквартально. На основі моніторингу визначаються причини 

неефективного чи недостатньо ефективного виконання відповідної Програми та пропонуються заходи, необхідні для 

поліпшення організації виконання. 

Моніторинг виконання Програми проводиться за такими показниками: 

- обсяг коштів (в тому числі і бюджетних), витрачених на виконання Програми; 

- досягнення в результаті виконання Програми цілей і завдань, визначених для кожного етапу виконання 

(реалізації); 

- відповідність результативних показників виконання програми запланованим результативним показникам; 

-  повнота охоплення цільової аудиторії в рамках виконання Програми; 

- рівень заінтересованості та задоволеності потреб цільової аудиторії в результаті діяльності, що провадиться в 

рамках виконання Програми. 

Результати моніторингу враховуються під час розробки нових Програм на наступні періоди та визначення 

необхідного обсягу фінансування Програм. 

Районна програма розвитку малого і середнього підприємництва на 2017-2018 роки є складовою програми 

соціально-економічного розвитку району та логічним продовженням програми розвитку малого і середнього 

підприємництва в Заліщицькому районі на 2015-2016 роки. Координацію діяльності органів виконавчої влади та 

місцевого самоврядування, причетних до виконання Програми, здійснює районна державна адміністрація. 

Контроль за виконанням програми покладено на заступника голови райдержадміністрації . 

Про хід виконання заходів програми відділ економічного розвитку, інфраструктури та туризму 

райдержадміністрації щоквартально інформує департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, 

голову райдержадміністрації, районну раду та місцеві засоби масової інформації. 

 

 

 

Голова районної ради                                                                                                                          І.П.ДРОЗД 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьоме скликання, п’ятнадцята сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 23 грудня 2016 року           м.Заліщики                                № 194 
 

Про призначення  Крайника М.А. директором 

загальноосвітньої  школи I-IIІ ст. с. Садки 

 
 

     Керуючись Кодексом законів про працю України, Законами України  «Про 

місцеве самоврядування в Україні», «Про загальну середню освіту», 

Положенням «Про порядок призначення та звільнення з посад керівників 

підприємств, установ, організацій об’єктів спільної власності територіальних 

громад сіл, селища, міста Заліщицького району», затвердженого рішенням  

Заліщицької районної ради від 23.04.2013 року №373, клопотанням відділу з 

питань освіти, молоді і спорту  районної  державної  адміністрації  від  

20 грудня 2016 року №543, районна рада  

 

в и р і ш и л а: 

 

  Призначити Крайника Миколу Антоновича  з 23 грудня 2016 року на 

посаду директора загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів с. Садки, шляхом 

переводу з посади заступника директора даної школи. 

 

 

 

 

 

Голова районної ради                                                          І. П. ДРОЗД 
 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьоме скликання, п’ятнадцята сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 23 грудня 2016 року           м.Заліщики                                № 195 
 

Про призначення  Березовської  М.П. завідувачем 

загальноосвітньої  школи I ст. с. Голігради 

 
 

     Керуючись Кодексом законів про працю України, Законами України  «Про 

місцеве самоврядування в Україні», «Про загальну середню освіту», 

Положенням «Про порядок призначення та звільнення з посад керівників 

підприємств, установ, організацій об’єктів спільної власності територіальних 

громад сіл, селища, міста Заліщицького району», затвердженого рішенням  

Заліщицької районної ради від 23.04.2013 року №373, клопотанням відділу з 

питань освіти, молоді і спорту  районної  державної  адміністрації  від  

20 грудня 2016 року №543, районна рада  

 

в и р і ш и л а: 

 

  Призначити Березовську Марію Павлівну з 23 грудня 2016 року на 

посаду завідувача загальноосвітньої школи І ступеня с. Голігради. 

 

 

 

 

Голова районної ради                                                          І. П. ДРОЗД 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьоме скликання, п’ятнадцята сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 23 грудня 2016 року           м.Заліщики                                № 196 

 

 

Про внесення  змін до районної програми   

підтримки і розвитку  редакції  районного  

радіомовлення на 2015-2017 роки 

 

 

 

      Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43  Закону України «Про  місцеве 

самоврядування в Україні», районна рада 

 

вирішила: 

  

          1. Внести зміни до районної програми  підтримки і розвитку  редакції  

районного радіомовлення на 2015-2017 роки, згідно додатку. 

    

2. Контроль за виконанням даного  рішення покласти на постійну 

комісію районної ради з питань соціально - економічного розвитку, бюджету, 

фінансів та власності. 

 

 

 

 

Голова районної ради                                                              І. П. ДРОЗД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             



                                                                             Додаток 

                                                                       до рішення районної ради  

                                                                       від 23.12.2016 № 196 

 

 

 

 ЗМІНИ, 

що вносяться до районної програми  

 підтримки і розвитку редакції 

районного радіомовлення 

на 2015-2017 роки 

 

 

1.  У розділі 5 «Ресурсне забезпечення районної програми підтримки і 

розвитку редакції районного радіомовлення на 2015-2017 роки» таблицю 

викласти у такій редакції: 

 

Ресурсне забезпечення програми  

 

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити для 

виконання Програми 

Етапи виконання Програми 

 

Усього 

витрат на 

виконання 

Програми 
2015 

рік 

2016 

рік 

2017 

рік 

З місцевих бюджетів 65000 70000 70000 

 

205000 

Власних доходів 4645 4700 4700 14100 

 

 

2. У розділі 7 «Напрямки діяльності та заходи по виконанню районної 

програми підтримки і розвитку редакції районного радіомовлення на 2015-

2017 роки» в пункті таблиці «Організаційне та фінансове забезпечення» 

колонку «Орієнтовний обсяг фінансування» цифри «2016 – 65,0, 2017 – 65,0» 

замінити цифрами «2016 – 70,0, 2017 – 70,0». 

 

 

Керуючий справами виконавчого  

апарату районної ради                                                            Мирончук П.М. 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьоме скликання, п’ятнадцята  сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 23 грудня  2016 року           м. Заліщики                                № 197 

 

Про затвердження cтруктури, чисельності виконавчого 

апарату районної ради  та умов оплати праці  

 

 

 Керуючись пунктом 4 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 06 

квітня 2016 року №292 «Деякі питання оплати праці державних службовців», 

постановою Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 

«Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату 

органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»  із 

змінами та враховуючи пропозиції постійної  комісії районної ради з питань 

соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та власності від 21 

грудня 2016 року  та президії районної ради,  районна рада 

 

вирішила: 
 

 1. Затвердити чисельність та структуру виконавчого апарату районної 

ради  в кількості 20 посадових осіб та господарського відділу при районній 

раді в кількості 8 осіб станом на 01.01.2017 року, згідно додатків 1,2. 

 2. Надати право голові Заліщицької  районної ради у 2017 році, в межах 

затвердженої чисельності працівників та витрат на утримання ради і її 

виконавчого апарату, вносити зміни до структури виконавчого  апарату ради 

та господарського відділу при районній раді, в межах затверджених фондів 

оплати праці та преміювання, встановлювати згідно чинного законадавства 

працівникам виконавчого апарату районної ради та працівникам 

господарського відділу при районній раді, надбавки, премії, доплати, 

присвоювати ранги і надавати допомогу на оздоровлення при наданні 

щорічних відпусток та матеріальну допомогу для  вирішення соціально-

побутових питань, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

09 березня 2006 року №268 "Про упорядкування структури та умов оплати 

праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, 

судів та інших органів" (із змінами)     та  наказу Міністерства праці України 

від 11 жовтня 1996 року №77 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих 



обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх 

виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів" із змінами і 

доповненнями, внесеними наказом Міністерства праці та соціальної політики 

України від 16 травня  2016 року №515. 

      3. Установити  голові районної ради  надбавку за особливий характер 

роботи  в розмірі 50 відсотків до посадового окладу з урахуванням надбавки 

за ранг та вислугу років. 

      4.  Установити  заступнику голови районної ради  надбавку за особливий 

характер роботи  в розмірі 50 відсотків до посадового окладу з урахуванням 

надбавки за ранг  та вислугу  років. 

      5. Здійснювати щомісячне преміювання голови районної ради та 

заступника голови районної ради в розмірі не менше 20 відсотків від 

середньомісячної зарплати, а також до державних, професійних свят і 

ювілейних дат. 

      6. Надавати голові районної ради та заступнику голови районної ради  

матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та 

допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі 

середньомісячної заробітної плати. 

      7. Дані умови оплати праці голови районної ради та заступника голови 

районної ради вводяться в дію з 01.01.2017  року  і діють  до 31.12.2017 року.  

      8. Вважати таким, що втратило чинність рішення районної ради від 25 

грудня 2015 року  №38 « Про затвердження структури, чисельності та витрат 

на утримання виконавчого апарату районної ради та господарського відділу».   

 

 

 

Голова районної ради                                                І.П.ДРОЗД        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
УКРАЇНА 

ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьоме скликання, пятнадцята сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 23 грудня 2016 року           м.Заліщики                                № 198 

 

Про надання дозволу на передачу в оренду  

підвального приміщення  

 

 З метою економного використання нерухомого майна спільної власності 

територіальних громад, сіл, селища, міста Заліщицького району, збільшення 

надходжень до районного бюджету та бюджету Територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Заліщицького 

району, розглянувши клопотання центру,  відповідно до статей 43,60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 2 Закону України 

«Про оренду державного та комунального майна», враховуючи висновок 

постійної комісії районної ради з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету, фінансів та власності  від  21.12.2016 року, районна рада 

 

вирішила: 

 

1. Надати дозвіл на передачу  в оренду підвального приміщення 

загальною площею 120  кв.м. в будівлі стаціонарного відділення для 

постійного або тимчасового проживання (смт. Товсте, вул. Робітнича,1) 

Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) для влаштування спортивного залу. 

      2. Виконавчому апарату районної ради оголосити конкурс на право 

оренди вказаного приміщення. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань соціально – економічного розвитку, бюджету, 

фінансів та власності. 
 

 

 

 

Голова районної ради                           І.П.ДРОЗД        

 
 


