
 

 

  
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від 17 березня 2021 року № 129  

м. Тернопіль 

 

Про програму соціально-економічного  

та культурного розвитку Тернопільської 

області на 2021 рік 

 

 

Розглянувши пропозиції Тернопільської обласної державної адміністрації 

від 09 березня 2021 року № 02-2061/06, від 12 березня 2021 року № 02-2148/05, 

враховуючи рекомендації постійних комісій Тернопільської обласної ради, 

керуючись пунктом 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Тернопільська обласна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити програму соціально-економічного та культурного розвитку 

Тернопільської області на 2021 рік (додається). 

2. Тернопільській обласній державній адміністрації організувати 

виконання затверджених програмних завдань. 

3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Тернопільської обласної 

ради від 30 листопада 2016 року № 421 «Про структуру основних показників 

виконання щорічних програм соціально-економічного та культурного розвитку 

Тернопільської області». 

4. Контроль за виконанням рішення доручити постійним комісіям 

Тернопільської обласної ради відповідно до їх функціональної спрямованості. 

 

Голова Тернопільської  

обласної ради                                                       М.Й.ГОЛОВКО 

 



 Додаток 

до рішення Тернопільської обласної ради  

від 17 березня 2021 року № 129 

 

ПРОГРАМА 

соціально-економічного та культурного розвитку  

Тернопільської області на 2021 рік 
 

ВСТУП 

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської 

області на 2021 рік (далі – Програма) розроблена з метою підвищення якості 

життя та добробуту населення на основі реалізації обґрунтованих структурних 

реформ; зростання конкурентоспроможності економіки області, забезпечення 

надання якісних і доступних послуг закладами й установами гуманітарної та 

соціальної сфер; формування дієвої інституційної системи в територіальних 

громадах; ефективного впровадження  започаткованих на державному рівні 

реформ та в результаті – поліпшення умов життєдіяльності населення і 

підвищення його добробуту. 

Програма передбачає координацію спільних дій місцевих органів 

виконавчої влади й органів місцевого самоврядування задля втілення єдиної 

державної регіональної політики розвитку області з урахуванням основних 

положень Державної стратегії регіонального розвитку на 2021–2027 роки, 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 р.  

№ 695, Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року, схвалених 

Указом Президента України від 30 вересня 2019 року № 722/2019, Указу 

Президента України від 8 листопада 2019 року № 837/2019 „Про невідкладні 

заходи щодо проведення реформ та зміцнення держави”, постанов Кабінету 

Міністрів України від 12 червня 2020 р. № 471 ,,Про затвердження Програми 

діяльності Кабінету Міністрів України” і від 27 травня 2020 р. № 534  

,,Про затвердження Державної програми стимулювання економіки для 

подолання негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо 

запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби  

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на 2020–2022 роки”, 

Стратегією розвитку Тернопільської області на 2021–2027 роки та планом 

заходів з її реалізації у 2021–2023 роках, яка затверджена рішенням сесії 

Тернопільської обласної ради від 03 грудня 2020 року № 16. 

Методологічною основою розроблення Програми є Закон України  

„Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і 

соціального розвитку України” та постанова Кабінету Міністрів України від  

26 квітня 2003 р. № 621 „Про розроблення прогнозних і програмних документів 

економічного і соціального розвитку та складання проєкту державного 

бюджету” (зі змінами). 

Ключові положення Програми  базуються на аналізі основних показників 

соціально-економічного розвитку області за 2020 рік, очікуваних за 

результатами поточного року, прогнозних показниках  розвитку держави, 

області та її адміністративно-територіальних одиниць. Програма визначає 
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пріоритети, заходи та завдання розвитку галузей (сфер діяльності), на 

реалізацію яких спрямовуватимуться ресурси, у тому числі через регіональні 

цільові програми. 

Фінансування пріоритетних напрямів Програми здійснюватиметься з 

урахуванням реальних можливостей відповідних місцевих бюджетів, а також 

передбачених фінансових ресурсів у державному бюджеті, приватних інвестицій, 

кредитних ресурсів та міжнародно-технічної допомоги. 

Прогнозні показники соціально-економічного та культурного розвитку 

області на 2021 рік сформовано з урахуванням основних макроекономічних 

показників економічного і соціального розвитку України, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 р. № 671  

,,Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на  

2021–2023 роки”, та проєкту Закону про Державний бюджет України на  

2021 рік. 

Виконання пріоритетних напрямів та завдань Програми забезпечують 

структурні підрозділи обласної державної адміністрації спільно з органами 

місцевого самоврядування та територіальними органами центральних органів 

виконавчої влади, а координацію та контроль за процесом реалізації Програми 

здійснює департамент економічного розвитку і торгівлі обласної державної 

адміністрації. 
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І. АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО 

РОЗВИТКУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА 2020 РІК 
 

Поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, докорінно змінило тренд економічного розвитку 

більшості  країн світу, в тому числі України та області.  

Запровадження карантинних обмежень у березні 2020 року призвело до 

вимушеної зупинки виробництв або роботи не на повну потужність, спаду 

споживчого попиту на готову продукцію, у тому числі зовнішньоекономічних 

партнерів, та в результаті – зменшення обсягу виробництва промислової 

продукції протягом 2020 року на 13,8%. Разом з цим, порівняно з початком 

карантину, негативна динаміка у промисловому комплексі уповільнилась  

на 18,6 відсоткових пункти, а за підсумками роботи промислових підприємств у 

грудні 2020 року промислове виробництво до відповідного місяця 

попереднього року зросло на 9,3%. 

Обсяг реалізованої промислової продукції за 2020 рік становив  

21,1 млрд гривень (більше на 1,6% або на 337,2 млн гривень). 

У січні-грудні 2020 року зростання промислового виробництва 

спостерігалося в добувній галузі промисловості області на 10,5%.  

За підсумками грудня із приростом працювали промислові підприємства галузі 

добувної промисловості і розроблення кар’єрів (+70,6%); виготовлення виробів 

з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність (+42,5%); 

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної 

продукції (+4,6%); металургійне виробництво, виробництво готових металевих 

виробів, крім машин і устаткування (+5,7%); машинобудування, крім ремонту і 

монтажу машин та устаткування (+21%); постачання електроенергії, газу, пари 

та кондиційованого повітря (+12,1%). 
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Одночасно у звітному періоді відбулося зростання видобування 

будівельного піску на 3,5% у порівнянні з аналогічними показниками 

відповідного періоду 2019 року, вапняку та доломіту на 21,5%, виробництва 

суміші фруктових та овочевих соків у 6,5 разів, молока та вершків не згущених 

на 0,1%, морозива на 18,1%, бренді на 4,7%, пива на 2,6%, ковдр та пледів  

на 4,7%, деревини хвойної, уздовж розпиляної, у 2,2 рази, паркету дерев’яного 

на 50,7 %, лікарських препаратів на 56,1%, вікон та їх рам із пластмас на 0,6%, 

цегли керамічної будівельної на 23,0%, сумішей асфальтових для дорожнього 

покриття у 2,9 рази, тканин, ґрат, сіток з металу на 42,8%, кованих виробів  

на 32,4%, електричних ламп та освітлювального обладнання на 36,6%, меблів 

кухонних на 84,6%, інструментів та приладів стоматологічних на 45,2%. 

Незважаючи на спад ділової активності бізнес-структур області, на 

розвиток промислових видів діяльності за підсумками 2020 року спрямовано  

1,5 млрд гривень капітальних інвестицій, частка від загального обсягу 

становить 24,7 %. 

Протягом 2020 року промисловими підприємствами області проводилась 

робота з розширення та модернізації виробничих потужностей. Зокрема, 

завершено будівництво цеху з пошиття верхнього жіночого одягу  

на ТОВ ,,Мануфактура” у с. Лапшин Бережанського району та модернізацію 

ТОВ ,,Бережанський цегельний завод ,,Керамік”, відкрито новий 

асфальтобетонний завод компанії ТОВ ,,Техно-буд-центр” у с. Острів 

Тернопільського району, відкрито нове підприємство ТОВ ,,Беррі Трейд” у 

Кременецькому районі, яке спеціалізується на заморозці ягід. 

Крім того, ТОВ ,,Кременецьке молоко” проведено заміну парового котла, а 

також проводяться будівельні роботи на станції попереднього очищення стоків.   

ТОВ ,,СЕ Борднетце-Україна”, ТОВ ,,Тімелі” і ПрАТ „Тернопільський кар’єр” 

придбали виробниче обладнання для збільшення об’ємів виробництва. Також  

14 підприємствами проводиться комплекс заходів щодо підготовки до роботи в 

осінньо-зимовий період 2020/2021 року. 

Протягом грудня 2020 року середньооблікова кількість штатних 

працівників у промисловому комплексі становила 27 770 осіб із 

середньомісячною заробітною платою 12 216 гривень, що більше на 6% у 

порівнянні з аналогічними показниками 2019 року. 

З метою зростання конкурентоздатності продукції та в результаті 

збільшення обсягів її реалізації  впродовж 2020 року  

ДП ,,Тернопільстандартметрологія” видано 443 сертифікати відповідності та 

проведено 248 технічних наглядів за продукцією. 

На сьогодні системи управління якістю (СУЯ) на основі міжнародних 

стандартів серії ISO 9000 функціонують на 68 підприємствах та організаціях 

області, у тому числі на 43 підприємствах впроваджені системи управління 

безпечністю харчових продуктів (НАССР) та на 21 впроваджено систему 

екологічного керування. Разом з тим, на 10 систему управління охороною 

здоров’я та безпекою праці (OHSAS). 

Упродовж 2020 року на території області проводиться робота щодо 

створення двох індустріальних парків у містах Тернопіль та Чортків. 

Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України  

https://www.facebook.com/tekhnobudcentr/?__tn__=K-R&eid=ARBuFjZL3gQ_NeP3n68h6BhnUJkOdth2DQVe1OHSn2Xil5yG6xgmmMY9ZzLGweWagowl3BIG6Ec05VZL&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBCt_jOxJrbHPLQu3YHRY77cZlio1qN0whaBmzxxjy4fJRsVoapxcSn4Lz-T49v1ZT4HzYHYqFld4kXTgh5AeP2Pm7h4-iFCvSXhUAFAnh6dS_KyaydRidD6HzyFDXbyf18emZeHkaE40bcS-KUCNIkmbgasTEO6pbvRius5z3AxtfZQpLMfH_QVl7Vjduyx3HP46T_GSI1VsnYiNE3i3UmSXekPXt9-pF7p2IsKV1G0n2oOMH3K7944W0hwtN2zsHNU3lUDjVtuFIfmBla1rJZCnVvipn39CFgoKgIqT-x7H7XSrcMk8igKm1kgu5hgCAmeLkNwhxj6ELsxrXNmmK3Xq3MJshooTJ-YXPb
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від 19.09.2018 № 1318 та наказом Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України від 03.10.2019 № 152 індустріальні парки ,,Тернопіль” і 

,,Chortkiv-West” включено до Реєстру індустріальних (промислових) парків. 

Ключовою галуззю реального сектору економіки, що формує основу 

продовольчої та, значною мірою, економічної та екологічної безпеки не лише 

області, а й держави, а також реалізує соціально-економічні основи розвитку 

сільських територій, є аграрний сектор. 

За 2020 рік аграрним сектором економіки області вироблено 

сільськогосподарської продукції на 24 012,3 млн гривень (у постійних цінах 

2016 року), що практично на рівні показника 2019 року, у тому числі в 

сільськогосподарських підприємствах – 15 851,5 млн гривень, господарствах 

населення – 8 160,8 млн гривень.  
 

 
 

За 2020 рік всіма категоріями господарств намолочено зернових і 

зернобобових культур в у вазі після доробки   2841,7 тис. тонн зерна, що на 

141,9 тис. тонн більше відповідного періоду 2019 року. Середня урожайність – 

58,6 ц/га, що на 1,3 ц/га більше показника 2019 року. 

Кукурудзи 1336,9 тис. тонн зерна або на 407 тис. тонн більше відповідного 

періоду 2019 року. Середня урожайність –92,9 ц/га, що на  1 ц/га більше 

минулорічного показника. Соняшнику вироблено  285,4 тис. тонн зерна, що на 

69,8 тис тонн більше 2019 року, середня урожайність – 31,8 ц/га, що на 4,2 ц/га 

менше минулорічного показника. 

Цукрових буряків  зібрано – 859,1 тис. тонн при урожайності 478,5 ц/га, 

картоплі накопано - 914,1 тис. тонн, при урожайності  161,8 ц/га. Овочів зібрано 

– 272,7 тис. тонн,  урожайність – 227,6 ц/га.  

У галузі тваринництва станом на 1 січня 2021 року спостерігається 

зростання виробництва молока всіма категоріями господарств на 2,8% до       

468 тис. тонн, виробництво м’яса – 83,2 тис. тонн, яєць – 582,6 млн штук. В 

аграрних підприємствах виробництво молока зросло на 17,6 %.  
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Станом на 1 січня 2021 року в усіх категоріях господарств поголів’я 

великої рогатої худоби становило 136,8 тис. голів, у тому числі корів – 86,1 тис 

голів, поголів’я свиней – 337,9 тис. голів (+13% до аналогічного показника  

2019 року). 

Обсяг капітальних інвестицій в аграрну галузь за 2020 рік – 1494,4 млн 

гривень, що становить 25% до загального обсягу.  

У 2020 році реалізовано ряд інвестиційних проєктів в галузі 

агропромислового розвитку. Зокрема: 

- 8 проєктів в галузі тваринництва, а саме: завершено будівництво 

доїльного залу з системою доїння типу „Карусель”  на  60 голів одночасного 

доїння ТзОВ „Бучачагрохлібпром” с. Пилява; реконструкцію молочного 

комплексу та доїльного залу на 1200 голів корів у ПАП „Агропродсервіс”, що у  

с. Теофіпілка; реконструкцію тваринницьких приміщень у ПАП 

„Агропродсервіс” на 3 тис. голів у с. Купчинці та двох корівників на 300 голів 

ВРХ молочного стада і будівництво доїльного залу ПрАТ „Мшанецьке” у                 

с. Мшанець; реконструкції будівель корівник-комплексу та кормоцеху у 

свиноферму потужністю 245 свиноматок повного циклу в с. Поділля (ТОВ 

„Веда Поділля”); комплексу по відгодівлі свиней на 600 голів в с. Іванівка  

(приватний підприємець Попадин І.Б.); будівництво пташника ФГ ,,Масарівські 

липки” м. Копичинці  на  38 тис. голів одноразової посадки; реконструкцію 

приміщень з вирощування птиці (курчат бройлерів) ТзОВ ,,Укрполь-2005”                

м. Зборів. 

- 7 проєктів у галузі рослинництва, а саме: завершено будівництво ІV черги 

сучасного холодильно-переробного комплексу з фруктосховищем ФГ ,,Гадз”  

в с. Трибухівці; введено в експлуатацію зерноочисний та зерносушильний 

комплекс ТзОВ „Агрокомплекс” місткістю 20 тис. тонн у с. Дубівці; 

будівництво двох силосів для зберігання зерна ф/г „Щедра Нива” в                             

с. Городниця; пункту приймання, очистки та зберігання зерна в                                

смт Підволочиськ (ТОВ „ГаличАгро”); завершено будівництво комплексу для 

шокової заморозки ягідної та овочевої продукції ПП „Агроспецгосп” 

потужністю 7 тис. тонн у с. Плотича; введено в дію цех із заморозки ягід – ТОВ 

„Боніфрут”  потужністю 20 тонн на добу в с. Бонівка; посадку яблуневого саду 

на площі 35 га ФГ ,,Дністрянське” с. Іване – Золоте. 

Станом на 1 січня 2021 року зареєстровано 114 сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів (далі- СОК), з них 6 розпочали роботу в  

2020 році –  СОК „Трави Тернопілля”, що в селі Башківці Кременецького 

району, СОК „Бучацький бджоляр” с. Трибухівці Чортківського району,  СОК 

„Дружба 2020” с. Базаринці Тернопільського району, СОК „Залужанське озеро”               

с. Залужжя Тернопільського району, СОК „Озернянський” с. Озерна 

Тернопільського району, СОК „Терен” с. Оришківці Кременецького району. З 

метою оптимізації витрат на ведення господарської діяльності СОК, спрощення 

доступу до агросервісних послуг та каналів збуту 39 сільськогосподарських 

кооперативів (із 3 районів) об’єдналися у кооперативне об’єднання ,,Файні 

газди”. 

Крім того, у 2020 році з обласного бюджету на реалізацію заходів 

комплексної програми розвитку агропромислового комплексу Тернопільської 
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області на 2016–2020 роки освоєно 990 тис. гривень, із яких 300 тис. гривень – 

на підтримку та розвиток сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів,   

100 тис. гривень – закупівлю доїльних апаратів, 590 тис. гривень – на 

здешевлення доз спермо продукції та закупівлю рідкого азоту. 

Аграрії Тернопільщини за 2020 рік отримали значну фінансову підтримку з 

державного бюджету на суму понад 211,2 млн гривень, а саме:  

16,6 млн гривень – за програмою часткової компенсації (25%) 

сільськогосподарської техніки й обладнання вітчизняного виробництва  

(170 підприємств області закупили 130 одиниць техніки й обладнання до неї на 

загальну суму 84,3 млн гривень);  

68,9 млн гривень – через механізм часткового відшкодування відсоткової 

ставки за залученими кредитами комерційних банків (скористалися  

125 сільськогосподарських підприємств, з якими укладено 356 угод);  

0,89 млн гривень - часткова компенсація сільськогосподарської техніки та 

обладнання СОК. 

Крім того, 5 фермерських господарств області отримали спеціальні 

бюджетні дотації за утримання корів молочного напряму на загальну суму     

0,55 млн гривень; 0,51 млн гривень  – по програмі бюджетна субсидія на 

одиницю оброблюваних угідь (скористалось 17 новостворених фермерських 

господарств області), 5 фермерських господарств отримали фінансову 

підтримку надання безвідсоткових кредитів розвитку фермерського 

господарства  на суму 1,6 млн гривень. 

За напрямом  часткового відшкодування вартості будівництва та 

реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств з 

переробки сільськогосподарської продукції  отримано кошти на суму 45,5 млн 

гривень. Часткова компенсація вартості закуплених племінних тварин і 

біологічного матеріалу склала 41 млн гривень. 

Суб’єкти господарювання  області отримали відшкодування за посадку 

садів на суму 27,1 млн гривень; дотацію за утримання 38,1 тис. бджолосімей на 

суму 7,6 млн гривень. 

Варто відзначити, що за 2020 рік сільськогосподарськими підприємствами 

сплачено до зведеного бюджету 1694,0 млн гривень податків і зборів, що на 

229,1 млн гривень більше, ніж у відповідному періоді 2019 року. 

Усіма видами транспорту у 2020 році перевезено 9162,0 тис. тонн 

вантажів. Вантажооборот склав 1969,1 млн тонно-кілометрів, що на 8,7% 

більше, ніж у 2019 році. Зокрема, обсяги перевезених вантажів залізничним 

транспортом області склали 5366 тис. тонн. 
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Упродовж 2020 року на автомобільних дорогах загального користування 

державного значення проведено:  

-  поточний середній ремонт ділянок автомобільної дороги М-19 Доманове 

– Ковель – Чернівці – Тереблече загальною протяжністю 138,5 км;  

-  Н-18 Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль протяжністю 7,4 км; 

-  Р-39 Броди-Тернопіль  протяжністю - 11,6 км; 

-  Р-43 /М-19/-Ланівці-Н-02 – протяжністю 5,5 км; 

- розроблено проєктно-кошторисні документації та здійснено викуп                  

29 земельних ділянок для будівництва Північного обходу  м. Тернопіль; 

- проведено вишукувальні роботи, розроблено проєктно-кошторисні 

документації та здійснюється  капітальний ремонт 2 штучних споруд на 

автомобільних дорогах  Н-18 Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль (с. Струсів)  та 

Р-24 Татарів-Косів-Коломия-Борщів-Кам’янець-Подільський (с. Лисівці) 

Загальна протяжність відремонтованих доріг складає 163 км, сума 

освоєних коштів – 2847793 тис. гривень. 

Для забезпечення безпеки дорожнього руху та збереження автомобільних  

доріг забезпечено функціонування габаритно-вагових комплексів. З початку 

року габаритно-ваговим  контролем перевірено 14855 транспортних засобів, 

виявлено 438 порушень на суму 79352,86  євро, з них сплачено –  1070,734 тис. 

гривень. Також, за кошти обласного бюджету у сумі 494 тис. гривень закуплено 

2 комплекси габаритно-вагового контролю. 

Забезпечувалось здійснення заходів із забезпечення безпеки дорожнього 

руху на автомобільних дорогах загального користування державного значення 

області. Зокрема, встановлено та замінено 2684 дорожніх знаків; 

відремонтовано 3 світлофорних об’єкти, 21,3 км тротуарів, 32,56 км  бар’єрного 

огородження;  встановлено  23,86  км штучного освітлення  та відремонтовано 

0,9; влаштовано 2 нових наземних пішохідних переходи, проведено вирубку 

порослі на протяжності 201,4 км.  Загалом на заходи з безпеки дорожнього руху 

з державного бюджету профінансовано  236387 тис. гривень. 

Протягом 2020 року поточним середнім ремонтом відремонтовано 68,4 км 

доріг загального користування місцевого значення, на що спрямовано  

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

110,0

Динаміка перевезень вантажів усіма видами транспорту

(у % до відповідного періоду 2019 року)

Тернопільська область Україна



 9 

346,7 млн гривень субвенції з державного бюджету, на поточний дрібний 

ремонт та експлуатаційне утримання доріг спрямовано 114,8 млн гривень. 

У 2020 році ключовими напрямами впровадження енергоефективних 

заходів, спрямованих на скорочення споживання природного газу в області, 

було продовження переведення котелень, що обслуговують об’єкти соціальної 

сфери, на використання альтернативних видів палива та проведення санації 

житлових будинків, об’єктів соціальної сфери і будівель установ, проведення 

заходів з популяризації серед населення через засоби масової інформації 

ефективного й ощадливого споживання паливно-енергетичних ресурсів. 

Впродовж 2020 року проводилася відповідна робота щодо впровадження 

енергоефективних заходів в області. Загалом  реалізовувались проєкти з 

впровадження енергозберігаючих технологій та термомодернізації приміщень, 

проведення енергетичного аудиту та сертифікації енергетичної ефективності 

будівель та споруд у 9 об’єктах бюджетної сфери на загальну суму 15,3 млн 

гривень, кошти державного бюджету становлять 2,1 млн гривень, місцевого  - 

13,2 млн гривень. 

За рахунок впровадження енергоефективних заходів зекономлено понад 

1,1 млн куб. метрів природного газу та 1,2 млн кВт/год електричної енергії на 

суму понад 9,74 млн гривень. 

За 2020 рік підприємствами та організаціями різних форм власності за 

рахунок усіх джерел фінансування освоєно 5981,9 млн гривень капітальних 

інвестицій.  

 
 

За видами економічної діяльності найбільше інвестицій спрямовано в 

сільське, лісове та рибне господарство (1500,9  млн гривень (або 25,1 %) до 

загального обсягу), промисловість (1478,2 млн гривень (або 24,7 %) до 

загального обсягу), будівництво (1382,6  млн гривень (або 23,1 %) до загального 

обсягу). 
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Основними джерелами фінансування капітальних інвестицій залишаються 

власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 55,6 % 

загального обсягу інвестицій, кошти населення на будівництво житла – 21,6 %. 

У 2020 році область отримала значну фінансову підтримку держави для 

фінансування регіонального розвитку, зокрема: 

субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 

проєктів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в 

опорних закладах охорони здоров’я, у госпітальних округах у сумі 48 млн 

гривень; 

субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 

програми ,,Спроможна школа для кращих результатів” – 20 млн гривень; 

субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на створення 

навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) 

освіти – 10050  тис. гривень; 

субвенцію на фінансування у 2020 році  оснащення закладів загальної 

середньої та професійної (професійно-технічної) освіти, що забезпечують 

здобуття повної загальної середньої освіти – 17978,8 тис. гривень; 

субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 39850 тис. 

гривень; 

субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам для надання 

державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 11 169 тис. 

гривень; 

субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти ,,Нова українська 

школа” – 37699,100 тис. гривень; 

субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату 

грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для 

внутрішньо переміщених осіб – 247,815 тис. гривень; 

субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату 
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грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей 

осіб, визначених у абзаці чотирнадцятому пункту 1 статті 10 Закону України 

,,Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”; для осіб з 

інвалідністю I – II групи, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, 

каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі в 

Революції Гідності – 1337,471 тис. гривень; 

субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату 

грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей 

осіб, визначених абзацами 5 – 8 пункту 1 статті 10 Закону України ,,Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”; для осіб з інвалідністю  

I – II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або 

захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній 

операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях – 3859,429 тис. 

гривень; 

субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату 

грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей 

учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому 

пункту 1 статті 10 Закону України ,,Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту”; для осіб з інвалідністю I – II групи з числа учасників 

бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок 

поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з перебуванням у 

цих державах – 1040,586 тис. гривень. 

Також, у 2020 році на реалізацію 32 проєкти освоєно 209,3 млн гривень 

(кошти ДФРР становлять 150,6  млн гривень, місцевих бюджетів – 58,7 млн 

гривень), зокрема: 14 проєктів у галузі освіти на суму 135,6 млн гривень, 7 – в 

охороні здоров’я на суму 18,4 млн гривень, 7 проєктів у галузі спорту на суму 

42,6 млн гривень, 1 – у галузі культури на суму 4,2 млн гривень, 1 проєкт у 

галузі соціального захисту на суму 1,3 млн гривень та 2 інших на суму 7,2 млн 

гривень.   
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Крім того, для реалізації проєктів регіонального розвитку з державного 

бюджету використано субвенцію на соціально-економічний розвиток окремих 

територій обсягом 31,78 млн гривень.  

Також в області реалізувалися 2 проєкти за рахунок коштів державного 

бюджету, отриманих від Європейського Союзу, – ,,Створення мережі об’єктів 

інфраструктури підтримки підприємництва у Тернопільській області”  на 

загальну суму 2069,6 тис. гривень (за напрямом ,,Інноваційна економіка та 

інвестиції”) і ,,Центр активних видів спорту” – 17440,3 тис. гривень 

(за напрямом ,,Сільський розвиток”).  

Упродовж січня-грудня 2020 року підприємствами області виконано 

будівельних робіт на суму 2561 млн гривень, що на 1,2% більше в порівнянні з 

січнем-груднем 2019 року. 

 

 
 

За січень-грудень 2020 року в області введено в експлуатацію 255,4 тис.м2 

житла.  

Обсяг введеної в експлуатацію загальної площі житла в розрахунку на  

10 тис. осіб становить 2456,3 кв. метри. 

Обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій в 

економіку області, згідно з даними Національного Банку України, станом на  

30 вересня 2020 року становив 42,8 млн дол. США та в розрахунку на одну 

особу склав 41,6 дол. США. 

З початку інвестування з країн Європейського Союзу надійшло 36,5 млн 

дол. США інвестицій (85,3% загального обсягу акціонерного капіталу), з інших 

країн світу – 6,3 млн дол. США (14,7%). 

До основних країн-інвесторів, на які припадає 51,6 % загального обсягу 

прямих інвестицій, входять: Польща – 13,2 млн дол. США (30,8 %), Кіпр –  

2,9 млн дол. США (6,8 %), Швейцарія – 2,3 млн дол. США (5,4%), Естонія –  

2,1 млн дол. США (4,9 %), Німеччина – 0,8 млн дол. США (1,9 %), Данія –  

0,8 млн дол. США (2,0 %). 
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Найбільшу частку прямих іноземних інвестицій було зосереджено на 

підприємствах сільського, лісового та рибного господарства – 23,2 млн дол. 

США (або 51,2 %); промисловості – 15,1 млн дол. США (або 35,3 %), у тому 

числі переробної промисловості – 11,6 млн дол. США (або 27,1 %); транспорту, 

складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності – 2,6 млн дол. 

США (або 4,7 %). 

 
Здійснювалась низка заходів з метою популяризації Тернопільщини серед 

іноземних інвесторів та пожвавлення міжнародної співпраці. 

Зокрема, 4-5 лютого 2020 року делегація області взяла участь у XIII 

Форумі „Європа – Україна” (м. Жешув, Республіка Польща). Представниками 

обласної державної адміністрації було презентовано туристичні й економічні 

перспективи краю в рамках ,,Східного ярмарку”.  

Реалізовано проєкт ,,Конкурс інвестиційних ділянок ,,Золота ділянка 

2020”. За результатами конкурсу представники Тернопільської та Чортківської 

міських рад візьмуть участь у поїздці до Польщі в рамках навчального візиту, 

організованого Польською агенцією інвестицій і торгівлі, запланованого на 

2021 рік, а також отримають консультації щодо супроводу інвесторів за 

стандартами Європейського Союзу. 

З метою налагодження співпраці впродовж 2020 року відбулись робочі 

візити до області представників іноземних дипломатичних установ, 

акредитованих в Україні, іноземного бізнесу й інших закордонних 

представників, зокрема Почесного консула Його Величності Короля Бельгії у 

Західному регіоні України, представників німецької компанії – лідера на ринку 

виготовлення автомобільних замків „KiekertAG” (Федеративна Республіка 

Німеччина), Почесного консула Республіки Вірменія у м. Тернопіль, Почесного 

консула Литовської Республіки у м. Тернопіль та Тернопільській області 

Ярослава Візняка, Почесного консула Республіки Хорватія в Західному регіоні 
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Віталія Запухляка, Надзвичайного та Повноважного Посла Королівства Бельгія 

в Україні, Почесного консула Республіки Польща в м. Луцьку. 

За підсумками 2020 року підприємства області впроваджували 

зовнішньоторговельні зв’язки з партнерами зі 117 країн світу. 

Зовнішньоторговельний оборот товарами області (далі – ЗТО) склав 862,9 млн 

дол. США: експорт товарів – 448,2 млн дол. США, імпорт товарів - 414,7 млн 

дол. США. Сальдо зовнішньої торгівлі для області позитивне – 33,5 млн дол. 

США. 
 

 
 

Країни Європейського Союзу посідають перше місце в регіональній 

структурі експорту Тернопільської області. Зокрема, з країнами-членами ЄС 

обсяг торгівлі товарами становить 641,0 млн дол. США (74,3 %): експорт – 

336,5 млн дол. США (75,1 %), імпорт – 304,5 млн дол. США (73,4 %). 

Основними торговельними партнерами області є Польща (54,2 % у 

загальному експорті товарів області), Німеччина (4,7 %), Китай (4,2 %), 

Нідерланди (2,9 %), Білорусь (2,6 %), Румунія (2,1 %), Бельгія (2,0 %), Італія  

(17 %), Швейцарія (1,6 %), Австрія (1,4 %), Єгипет (1,7%), Індонезія (1,3%), 

Франція (1,4%) – за експортом товарів; Польща (40,0% загального імпорту 

області), Німеччина (9,0%), Литва (7,7%), Китай (6,4%), Італія (3,9%), США 

(3,9%), Франція (2,1%), Швейцарія (2,2%), Угорщина (2,0%), Білорусь (2,2%), 

Ісландія (2,2%), Іспанія (1,4%), Норвегія (1,6%), Туреччина (1,4%), Чехія 

(1,4%), Нідерланди (1,2%) – за імпортом товарів. 

Основу структури експорту склала продукція за такими товарними 

групами: електричні машини і устаткування (46,9%); зернові культури (10,9%); 

меблі (7,1%); насіння і плоди олійних рослин (5,9%); м’ясо та харчові 

субпродукти (5,4%); полімерні матеріали, пластмаси (2,8%); деревина і вироби 

з деревини (2,8%); білкові речовини (2,7%); котли, машини, апарати і механічні 

пристрої (1,9%); жири та олії тваринного або рослинного походження (1,4%); 

продукти переробки овочів, плодів (1,2%); вироби з чорних металів (1,1%); одяг 

текстильний (1,1%); молоко та молочні продукти, яйця, мед (1,0%). 
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У структурі імпорту області переважають  електричні машини і 

устаткування (28,6%); котли, машини, апарати і механічні пристрої (11,9%); 

полімерні матеріали, пластмаси (9,7%); енергетичні матеріали, нафта та 

продукти її перегонки (8,8%); наземні транспортні засоби, крім залізничних 

(7,2%); риба і ракоподібні (6,4%); меблі (2,9%); інші вироби з недорогоцінних 

металів (2,3%); добрива (2,1%); вироби з чорних металів (2,0%); вироби з 

чорних металів (2,0%); прилади і апарати (1,9%); каучук, гума (1,6%); живі 

тварини (1,3%); чорні метали (1,3%); текстильні матеріали (1,3%). 

У рамках міжнародних програм розвитку в області на стадії реалізації 

близько 67 проєктів міжнародної технічної допомоги, що реалізовуються в 

територіальних громадах, установах та організаціях області. Це проєкти, 

спрямовані на відновлення базової соціальної, комунальної інфраструктури у 

пріоритетних сферах діяльності громад. 

Загальна сума залучених в економіку області коштів становить 164,8 млн 

гривень як технічної (негрошової) допомоги (у вигляді обладнання, робіт і 

послуг), так і фінансових ресурсів у іноземній валюті, що надаються донорами 

на безоплатній та безповоротній основі.  

Надана донорами та виконавцями проєктів допомога відповідає потребам 

реципієнтів та має значний економічний та соціальний ефекти, оскільки в 

результаті реалізованих заходів відбулось часткове реформування комунальної 

інфраструктури; стимулювання скорочення енергоспоживання і енерго-

збереження; закупівля обладнання для лікарень та навчальних закладів тощо.  

Серед країн, які надають найбільшу допомогу, є США, Європейський 

Союз,серед організацій – Європейський банк реконструкції та розвитку, 

Світовий банк, Організація Об’єднаних Націй. 

Окрім того, Тернопільська область входить до Програми Транскордонного 

Співробітництва Європейського Інструменту Сусідства „Польща – Білорусь – 

Україна 2014–2020” у статусі додаткового регіону. 

У рамках усіх 3-х конкурсних наборів проєктів Програми рекомендовано 

до фінансування 5 проєктів за участю установ та організацій Тернопільської 

області, з них 1 інфраструктурний та 4 мікропроєкти: 

,,Кордони рівних можливостей” (грант Європейського Союзу для України 

– 750 000,00 євро  /Тематична Ціль „Безпека”) – передбачено будівництво 

реабілітаційного центру для дітей з інвалідністю у м. Кременець (проєкт 

реалізовується ГО ,,Товариство батьків дітей з інвалідністю та їх друзів ,,Зоря 

надії”, м. Кременець); 

,,Пізнаймо один одного – українці в Сувалках, поляки в Тернополі” (грант 

для України – 19 039,00 євро / Тематична Ціль „Спадщина”) – передбачено 

створення брендового туристичного продукту польсько-українських 

прикордонних регіонів (проєкт реалізовується Тернопільською міською радою); 

,,Збереження символіки у техніці народних ремесел” (грант для України -  

18 375,30 євро / Тематична Ціль „Спадщина”) – передбачено проведення 

навчальних майстер-класів із збереження техніки народних ремесел (проєкт 

реалізовується Тернопільською ЗОШ № 3); 

,,Музика прикордонних областей” (грант для України – 26 383,00 євро / 

Тематична Ціль „Спадщина”) – передбачено проведення днів української і 
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польської культури та традицій (проєкт реалізовується Тернопільським 

обласним Творчим об’єднанням ,,Нівроку”); 

,,Спільна історія двох міст – Тернопіль та Замосць” (грант для України –  

27 702,90 євро / Тематична Ціль „Спадщина”) – передбачено проведення 

історичних досліджень (проєкт реалізовується Тернопільською міською 

радою). 

В області продовжується робота щодо вдосконалення системи управління 

житловим фондом (створення ОСББ та розвиток ринку управителів 

багатоквартирних будинків). Станом на 1 січня 2021 року в області визначено 

45 управителів та зареєстровано 1345 об’єднань співвласників  

багатоквартирних будинків, що на 90 об’єднань більше в порівнянні з початком 

2020 року. 

З місцевих бюджетів на експлуатацію та технічне обслуговування 

житлового фонду використано 90,7 млн гривень. 

За рахунок коштів обласного бюджету, відповідно до обласної програми 

„Питна вода Тернопілляˮ на 2018–2020 роки (зі змінами), у 2019 році 

реалізовувалися три проєкти в містах Бережани, Ланівці та смт Підволочиськ на 

суму 1,9 млн гривень, у 2020 році – у містах Бережани, Ланівці, Хоростків на 

суму 1,256 млн гривень.  

Комунальне підприємство „Тернопільводоканал” є учасником реалізації 

інвестиційного проєкту „Розвиток міської інфраструктури-2”, метою якого є 

підвищення якості й надійності надання послуг і ефективності використання 

енергії комунальними підприємствами шляхом удосконалення їхнього 

інституційного потенціалу й інвестування робіт з відновлення та заміни 

пошкоджених систем водопостачання, водовідведення, а також поліпшення 

екологічної ситуації територій завдяки вирішенню проблеми очищення стоків. 

У рамках цього проєкту в місті Тернопіль реалізовується проєкт „Будівництво 

станції знезалізнення води з реконструкцією насосної станції третього підйому 

в м. Тернопільˮ вартістю 8,1 млн євро. 

Протягом 2020 року з місцевих бюджетів на забезпечення діяльності 

водопровідно-каналізаційного господарства використано 14,9 млн гривень та на 

заходи, пов’язані з поліпшенням питної води, спрямовано 312,9 млн гривень.  

З метою модернізації системи теплопостачання шляхом встановлення 

вузлів комерційного обліку теплової енергії та гарячої води  

КП „Тернопільміськтеплокомуненергоˮ реалізується проєкт „Реконструкція 

системи теплопостачанняˮ, який фінансується Європейським банком 

реконструкції та розвитку і Фондом Східноєвропейського партнерства з 

енергоефективності (фонд Е5Р) – кредит у розмірі 10 млн євро і ще 5 млн 

гривень – грантові кошти.  На сьогодні укладено договори з переможцем 

тендерних закупівель щодо влаштування індивідуальних теплових пунктів  

(у складі яких будуть комерційні засоби обліку тепла) у всіх житлових 

будинках міста Тернополя з централізованим теплопостачанням, що дозволить 

підвищити рівень оснащеності вузлами комерційного обліку теплової енергії 

загалом по області, який становить лише 19,8 % від загальної кількості 

будинків із централізованим опаленням. 
З початку дії Урядової програми „Теплі кредити” видано 12 380 кредитів на 
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суму 257,3 млн гривень, з них за 2020 рік – 473 кредити на суму 17,9 млн гривень. 

В області продовжується процес реформування системи підтримки малого 

та середнього бізнесу. Одним із пріоритетів у роботі місцевих органів влади на 

сьогодні є покращення бізнес-клімату, налагодження партнерських відносин 

між владою та бізнесом, розбудова інфраструктури підтримки підприємництва 

в регіоні та формування ефективних інструментів розвитку бізнесу.  

З метою розвитку інфраструктури підтримки підприємництва в області 

створено (у рамках Проєкту регіонального розвитку секторальної підтримки ЄС 

,,Створення мережі об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва у 

Тернопільській області”) та функціонує Тернопільський регіональний центр 

підтримки підприємництва і мережа консультативних пунктів для бізнесу в 

територіальних громадах області. Вищезазначеною мережею для діючих 

суб’єктів малого та середнього бізнесу регіону й осіб, які мають на меті 

започаткувати власну справу, на безкоштовній основі надається 60 видів 

інформаційно-консультативних послуг щодо створення, ведення та розвитку 

власної справи.  

У рамках реалізації вищезазначеного Проєкту регіонального розвитку 

здійснено укомплектування мережі центрів підтримки підприємництва, а також 

оснащення 40 консультативних пунктів для бізнесу в територіальних громадах 

області. Крім цього, проводились навчальні заходи для працівників мережі 

центрів підтримки підприємництва/консультативних пунктів для бізнесу з 

метою підвищення їх компетентності, а також суб’єктів господарювання з 

метою зростання їх конкурентоздатності.  

На сьогодні партнерська мережа центрів та консультативних пунктів 

складає 29 органів влади, банківських установ, громадських бізнес-асоціацій, 

програм та проєктів міжнародної технічної допомоги, установ та організацій, 

які забезпечують спеціалізований супровід, стажування та навчання для 

місцевого бізнесу і працівників вищезгаданих об’єктів інфраструктури 

підтримки малого та середнього підприємництва. 

Завдяки ефективній роботі мережі центрів підтримки підприємництва та 

консультативних пунктів для бізнесу протягом 2020 року надано майже  

2000 інформаційно-консультативних послуг діючим і потенційним суб’єктам 

малого та середнього підприємництва області, підготовлено 50 установчих 

документів для започаткування бізнесу, організовано та проведено  

55 інформаційно-навчальних заходів з актуальних питань ведення бізнесу, 

якими охоплено понад 2350 осіб (семінари, тренінги, наради, бізнес-сесії, 

майстер-класи, бізнес-інтенсиви, панельні дискусії, промоційні заходи). 

Також, Тернопільська область стала переможцем та учасником пілотного 

проєкту Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України ,,Формування мережі центрів підтримки підприємництва на 

регіональному та місцевому рівні”. Для реалізації проєкту в області відібрано 

Великогаївську, Байковецьку, Шумську та Чортківську  територіальні громади. 

У 2020 році працівник консультативного пункту для бізнесу 

Великогаївської територіальної громади став переможцем конкурсу 

,,Найкращий консультант інформаційного пункту підприємця серпня 2020”, 

який проводився Офісом розвитку малого та середнього бізнесу при 
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Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України в 

рамках вищезгаданого проєкту. 

Також більше 150 представників місцевого бізнесу стали учасниками 

форуму ,,Управління персоналом: ефективна стратегія для власників”, який 

відбувся за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку в рамках 

ініціативи EU4Business та ГО ,,Клуб Ділових Людей України”.  

Для підвищення компетенції менеджерів експортноорієнтованих 

підприємств області шляхом участі в бізнес-сесіях, у співробітництві з 

Програмою ,,Fit for Partnership with Germany”, 14 підприємців області 

стажувались на успішних підприємствах Німеччини протягом 2018–2020 років. 

З метою підвищення доступності місцевого бізнесу до дешевих кредитних 

ресурсів, у рамках співпраці обласної державної адміністрації з Фондом 

розвитку підприємництва, діє програма часткового відшкодування відсоткових 

ставок за кредитами банків для суб’єктів малого і середнього підприємництва.  

13 підприємців області скористалися програмою часткового відшкодування та 

реалізували свої інвестиційні проєкти на суму орієнтовно 25,5 млн гривень, 

яким з обласного бюджету відшкодовано майже 2,5 млн гривень. 

У зв’язку із встановленням карантинних обмежень у частині поширення 

коронавірусної хвороби (COVID-19) урядом прийнято ряд рішень у частині 

підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва. Зокрема, 

постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 р. № 306 ,,Про 

затвердження розміру, порядку надання та повернення коштів, спрямованих на 

фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину” 

передбачено надання матеріальної допомоги для роботодавців (юридичних осіб 

або фізичних осіб-підприємців) за найманих працівників, а також для фізичних 

осіб-підприємців, які не мають найманих працівників. Станом на 30 грудня 

2020 року до Тернопільського обласного центру зайнятості звернулося                  

7934 суб’єкти підприємництва, з них 7003 суб’єкти отримали 

допомогу  на 10 562 працівники, профінансовано 68,5 млн гривень. 

Одночасно постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 р. 

№ 329 ,,Деякі питання соціальної підтримки сімей з дітьми” передбачено 

допомогу на дітей підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування і 

належать до 1 та 2 групи платників Єдиного податку. За отриманням державної 

допомоги на дітей звернулись 3016 суб’єктів господарювання області, серед 

яких позитивне рішення прийнято по 2871 суб’єкту підприємництва на 

загальну суму 41,3 млн гривень. 

У рамках реалізації державної програми ,,Доступні кредити 5-7-9%” у  

2020 році 229 суб’єктів господарювання області скористалися пільговим 

кредитуванням, уклавши кредитні угоди на суму 650 млн гривень. Зокрема,  

36 підприємців здійснили рефінансування отриманого кредиту під ,,нульову” 

ставку. 

Упродовж  2020 року в області продовжувався процес реалізації реформи у 

сфері державних закупівель. У результаті здійснення закупівель через 

електронну систему ,,ProZorro” у 2020 році в області зекономлено 1,1 млрд 

гривень бюджетних коштів. Понад 6 тис. суб’єктів малого та середнього 

підприємництва області взяли участь у закупівлях по всій території України. 
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В області здійснювали господарську діяльність 4782 малі підприємства.  

У структурному розподілі частка малих підприємств від загальної кількості 

підприємств області становить 94 %. 

Кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення становить 

46 одиниць. У місті Тернополі цей показник відповідно становить 105 одиниць, 

Тернопільському районі – 61 одиницю, у місті Кременці – 40 малих 

підприємств. 

Чисельність працюючих на підприємствах малого бізнесу становить 

27,9 тис. осіб. Крім того, в області зареєстровано понад 35,1 тис. підприємців – 

фізичних осіб.   

За очікуваними даними, у 2020 році від діяльності суб’єктів малого 

підприємництва до зведеного бюджету надійшло майже 2,2 млрд гривень. 

Протягом 2020 року в області зареєстровано 4832 фізичних осіб-

підприємців та 444 юридичних осіб, знято з реєстрації 4132 фізичних 

осіб-підприємців та 93 юридичних осіб. За розрахунковими даними,завдяки 

реєстрації нових суб’єктів господарювання створено 7940 робочих місць. 

З метою створення зручних і доступних умов для отримання суб’єктами 

господарювання та громадянами якісних адміністративних послуг в області 

працювало 30 центрів із надання адміністративних послуг у 16 районах, а також 

у Тернопільській, Бережанській, Кременецькій, Чортківській, Підволочиській, 

Байковецькій, Борсуківській, Великогаївській,  Великодедеркальській, 

Золотниківській, Скалатській, Козлівській, Шумській та Більче-Золотецькій  

територіальних громадах. 

Протягом  2020 року цими центрами надано майже 287,2 тис. послуг, у 

тому числі 106,4 тис. – з питань землевпорядкування та 74,8 тис. – з питань 

реєстрації. 

Станом на 1 січня 2021 року за надані адміністративні послуги через 

центри надання адміністративних послуг до державного, районних, міських та 

селищних бюджетів надійшло майже 10,2 млн гривень. 

На сьогодні 5 ЦНАПів області надають послуги щодо оформлення та 

видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон з електронним 

носієм, паспорта громадянина України у формі ID-картки та оформлення 

паспорта громадянина України при досягненні особою 14-річного віку з 

одночасним присвоєнням їй реєстраційного номера облікової картки платника 

податків. Центри надання адміністративних послуг Тернопільської, 

Байковецької, Великогаївської, Скалатської та Шумської територіальних 

громад обладнано паспортними комплексами.   

Упродовж 2019–2020 років на будівництво та модернізацію ЦНАПів 

спрямовано з державного бюджету 12,6 млн гривень, місцевого –  

понад 11,6 млн гривень, міжнародна технічна допомога становила 

майже 1,6 млн гривень. 

Нині в області реалізується 11 проєктів з будівництва/модернізації 

ЦНАПів, на ці цілі спрямовано з державного бюджету понад 13 млн гривень, 

місцевого – 5,8 млн гривень, міжнародна технічна допомога становить майже 

220,7 тис. гривень. 
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З метою підвищення доступності адміністративних послуг для населення 

області з урахуванням децентралізаційних процесів у області розроблено 

концепцію нової мережі центрів надання адміністративних послуг в  

55 територіальних громадах Тернопільської області (передбачає створення 

ЦНАПів у кожній громаді та орієнтовно 76 віддалених робочих місць), 

інтерактивну карту діючих ЦНАПів області, яка розміщена на офіційному 

вебсайті облдержадміністрації. 

Сфера торгівлі та послуг відіграє значну роль у формуванні економічного 

й соціального потенціалу розвитку області, зайнятості населення та 

задоволення його потреб у товарах і послугах.  

За січень-грудень 2020 року обсяг роздрібного товарообороту підприємств, 

які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі по області, становить 9,67 млрд 

гривень.  

Обсяг реалізованих нефінансових послуг споживачам підприємствами 

сфери послуг за 9 місяців 2020 року становить 5,83 млрд гривень, очікується у 

2020 році приблизно 6,3 млрд гривень. 

За 2020 рік до загального фонду місцевих бюджетів області надійшло 

4957,8  млн гривень власних доходів. У порівнянні з 2019 роком надходження 

збільшились на 344,1 млн гривень (або 7,5 %).  
Податку та збору на доходи фізичних осіб надійшло 3248,7 млн гривень, що 

на 279,5 млн гривень (або 9,4 %) більше показника 2019 року, акцизного податку 

одержано 278,1 млн гривень, що на 7,6 млн гривень (або на 2,8 %) більше, ніж у 

2019 році, податку на майно –506,4 млн гривень, що на 10,4 млн гривень (або на 

2,1 %) більше, ніж у 2019 році, єдиного податку – 704,3 млн гривень, що на  

48,8 млн гривень (або 7,4 %) більше показника попереднього року. 

До бюджету розвитку місцевих бюджетів області отримано 51,1 млн 

гривень при уточненому річному плані 44,4 млн гривень (115 %). 

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника в січні–

грудні 2020 року становила 9384 гривні та зросла відносно показника 

відповідного періоду минулого року на 13,4 %. 
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Індекс реальної заробітної плати в січні-грудні 2020 року порівняно з 

січнем-груднем 2019 року становив 110,9 %. 

 
Станом на 31 грудня 2020 року на обліку в центрах зайнятості перебували 

12,4 тис. безробітних.   

За сприяння служби зайнятості з початку 2020 року працевлаштовано на 

постійне місце роботи 16208 осіб, з них 9685 безробітних. До участі в 

громадських та інших роботах тимчасового характеру залучено 1514 осіб, у 

тому числі 1351 безробітного. 

У січні-грудні 2020 року суб’єктами господарювання приватного сектору 

економіки (юридичними та фізичними особами-підприємцями) прийнято на 

роботу 49 298 працівників.  

За результатами контрольно-перевірочної роботи щодо платників податків, 

які виплачували заробітну плату та інші доходи громадянам з порушенням 

вимог податкового та іншого законодавства (єдиний внесок) протягом  

2020 року проведено 51 перевірку  суб’єктів господарювання-юридичних осіб 

та 25 перевірок суб’єктів господарювання фізичних осіб, за результатами яких 

донараховано всього 7 119,4 тис. гривень податків та зборів (штрафних санкцій 

та пені), в тому числі податку на доходи фізичних осіб – 5 071 тис. гривень, 

єдиного соціального внеску – 523,6 тис. гривень, військового збору – 

653,3 тис. гривень. 

Крім цього, протягом 2020 року працівниками територіальних органів 

Державної податкової служби України в області на спільних з органами 

місцевої влади засіданнях комісій з питань погашення заборгованості із 

заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших 

соціальних виплат заслухано керівників низки підприємств, які допустили 

заборгованість із виплати заробітної плати, податку на доходи фізичних осіб та 

єдиного соціального внеску. За наслідками проведеної роботи ліквідовано 

заборгованість із виплати заробітної плати в сумі 7242,1 тис. гривень, сплачено 

податку на доходи фізичних осіб в сумі 284,6 тис. гривень, єдиний соціальний 

внесок в сумі 776,6 тис. гривень.  
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Також, проведена індивідуальна роз’яснювальна робота із керівниками  

207 підприємств, за наслідками якої 190 підприємства  погасили заборгованість 

з виплати заробітної плати в сумі 27091,4 тис. гривень, податку на доходи 

фізичних осіб в сумі 5614 тис. гривень та єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування в сумі 15375,1 тис. 

гривень. 

Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових 

відносин, обслуговування громадян, які потребують допомоги та соціальної 

підтримки з боку держави, залишається одним з основних пріоритетних завдань 

соціального захисту населення. 

Станом на 1 січня 2021 року на обліку в Єдиному державному 

автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, перебувало  

221 030 пільговиків, що на 19 656 осіб менше, ніж на відповідну дату  

2020 року.  

Місцевими управліннями соціального захисту населення області у  

2020 році здійснено виплату на суму 1,67 млрд гривень – 331 165 одержувачам 

різних видів державних допомог, зокрема сім’ям з дітьми, малозабезпеченим 

сім’ям, особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю. 

Субсидії на житлово-комунальні послуги у грудні 2020 року отримувало 

43 194 осіб, за 2020 рік житлових субсидій нараховано на суму 7,26 млрд 

гривень. 

На обліку перебувало 2873 одержувачі допомоги на дітей фізичним 

особам-підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування і належать 

до першої та другої групи платників єдиного податку, які сплатили єдиний 

внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, сума 

нарахувань становила 42,4 млн гривень. 

Станом на 1 січня 2021 року в органах соціального захисту населення 

області перебувало на обліку 2203 особи, які переміщені з тимчасово 

окупованої території та районів проведення антитерористичної операції.  

Сім’ям внутрішньо переміщених осіб, які потребують підтримки, 

надається допомога в пошуку тимчасового житла, працевлаштування, 

отримання медичної допомоги, влаштування дітей до навчальних закладів, 

розв’язання питань призначення різних видів соціальної допомоги та 

пенсійного забезпечення. 

За січень-грудень 2020 року нараховано та виплачено допомоги 

внутрішньо переміщеним особам на загальну суму 8,5 млн гривень. 

За кошти обласного бюджету у сумі 10,6 млн гривень забезпечено надання 

матеріальної допомоги: 647 особам із категорії малозахищених верств 

населення для покращення матеріального становища; 185 особам – до 34-х 

роковин Чорнобильської катастрофи, Міжнародного дня глухих, Міжнародного 

дня ,,Біла тростина”, Міжнародного дня осіб з інвалідністю, Дня вшанування 

учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; 1532 особам, які 

постійно проживають на території області, перебувають у складному 

матеріальному становищі внаслідок стихійного лиха, нещасного випадку, 

важкого захворювання, інших складних обставин; 991 мобілізованій особі, 

учасникам АТО, ООС, учасникам-добровольцям АТО, ООС, їх сім’ям, сім’ям 
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загиблих (померлих) учасників АТО, ООС, учасників-добровольців АТО, ООС, 

членам їх сімей, постраждалим учасникам Революції Гідності, членам сімей 

Героїв Небесної Сотні, які проживають на території області. Забезпечено 

роботу Тернопільського благодійного фонду ,,Карітас”. Надано 5 обласним 

громадським організаціям осіб з інвалідністю, які взяли участь у конкурсі, 

фінансову підтримку для виконання програм (проєктів, заходів), розроблених 

обласними громадськими організаціями осіб з інвалідністю. 

У рамках обласної програми підтримки осіб, які брали участь в 

антитерористичній операції, операції об’єднаних сил, членів сімей загиблих під 

час проведення антитерористичної операції, членів сімей Героїв Небесної 

Сотні, постраждалих учасників Революції Гідності на 2020-2024 роки за кошти 

у сумі 3,4 млн гривень здійснено підтримку матеріального становища                        

194 членів сімей, в яких загинув учасник АТО або особа, мобілізована на 

військову службу, смерть якої не пов’язана з виконанням військового 

(службового) обов’язку; надано 10 сім’ям матеріальну допомогу на поховання 

учасника АТО або особи, мобілізованої на військову службу, смерть якої не 

пов’язана з виконанням військового (службового) обов’язку. Забезпечено 

вшанування осіб, які брали участь в АТО, ООС, у тому числі учасників 

добровольців АТО, учасників бойових дій-добровольців членів сімей осіб, 

загиблих під час проведення АТО та ООС, членів сімей Героїв Небесної Сотні, 

постраждалих учасників Революції Гідності , волонтерів; забезпечено 

лікуванням та медикаментами учасників АТО та ООС, учасників - 

добровольців АТО, учасників бойових дій - добровольців, членів сімей 

загиблих (померлих) під час АТО, ООС, членів сімей Героїв Небесної Сотні, 

постраждалих учасників Революції Гідності у медичних закладах області на 

загальну суму 920 тис. гривень; забезпечено виплату разової грошової 

допомоги 65 учасникам-добровольцям АТО, учасникам бойових дій-

добровольцям; виплачено компенсацію за навчання 5 особам, дітям учасників 

АТО, які навчаються на контрактній основі в Чортківському медколеджі та 

Кременецькій академії. 

Згідно з наказами Головного управління Держгеокадастру у 

Тернопільській області 8833 учасників бойових дій набули у власність земельні 

ділянки. З них прийнято рішень органами місцевого самоврядування на  

2700 земельних ділянок та фахівцями Держгеокадастру в області прийнято  

6133 накази. Землевпорядною службою області сім’ям військовослужбовців, які 

загинули в ході антитерористичної операції надано 157 дозволів на 

розроблення проектів землеустрою щодо відведення у власність земельних 

ділянок та затверджено 74 проекти землеустрою. Крім того, надано  

10419 дозволів учасникам АТО/ООС на розробку землевпорядної документації 

на землі, у тому числі: для ведення садівництва – 3503 земельні ділянки, для 

особистого селянського господарства – 4823 земельні ділянки, для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд – 2093. 

Надано необхідні соціальні послуги одиноким непрацездатним батькам, 

діти яких загинули під час проведення антитерористичної операції. 

Понад 3,5 тис. учасникам АТО (ООС), що звернулись до обласної служби 

зайнятості, надано інформаційні та консультаційні послуги щодо сприяння 
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працевлаштуванню. Працевлаштовано 1227 осіб, з них 85 осіб отримали 

допомогу по безробіттю одноразово для організації підприємницької 

діяльності, 256 учасників АТО (ООС) проходили професійне навчання за 

направленням служби зайнятості. 

Протягом 2020 року соціальними послугами охоплено майже 1,9 тис. 

сімей, 16 сімей перебувають під соціальним супроводом. За сприяння центрів 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та фахівців із соціальної роботи 

об’єднаних територіальних громад організовано роботу суб’єктів надання 

соціальних послуг щодо вирішення виявлених потреб. Зокрема, з початку  

2020 року13 осіб працевлаштовано,132 особи забезпечено земельною ділянкою, 

378 осіб отримали психологічну допомогу,170 осіб – юридичну допомогу,  

299 осіб – гуманітарну допомогу, 415 осіб – матеріальну допомогу, 144 особи – 

допомогу у відновленні чи оформленні документів, 103 особи – допомогу у 

формуванні чи відновленні соціальних навичок та умінь, навичок соціальної 

компетенції, 1230 осіб залучено до участі у групах взаємодопомоги, конкурсах, 

фестивалях, спортивно-оздоровчих заходах тощо. 

У 2020 році для забезпечення надання якісних та доступних медичних 

послуг на всіх рівнях значна увага приділялася створенню  належних умов для 

лікування громадян, зокрема з урахуванням викликів, пов’язаних із 

поширенням коронавірусної хвороби COVID-19.  

За 2020 рік в області 35 619 особам підтверджено діагноз коронавірусної 

інфекції (35 619 випадків – дорослі, 2 274 випадків – діти), з них 531 летальних, 

видужало 35 114 осіб. 

З метою координації спільної роботи в напрямі забезпечення епідемічного 

благополуччя на території області функціонує штаб з ліквідації наслідків 

медико-біологічної  надзвичайної ситуації природного характеру регіонального 

рівня, пов’язаної з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19, у 

Тернопільській області  (проведено 15 засідань). Затверджено Регіональний 

план протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню і поширенню на 

території області гострої респіраторної хвороби, спричиненої корона вірусом 

SARS-CoV-2. 

В області функціонує дві лабораторії, які проводять дослідження методом 

ПЛР (полімеразно-ланцюгової реакції). За 2020 рік проведено 171 410 таких 

досліджень. 

Усього на території області в готовності перебувають 38 закладів охорони 

здоров'я на 1951 ліжко/місце передбачених для лікування  COVID-19. 1691 

ліжко/місце забезпечено киснем, що становить 86,7%, з них централізовано 

підведено кисень 1214 та 477 концентраторів. 

Перепрофільовано в тимчасовий госпіталь 6 закладів охорони здоров’я. 

При ускладненні епідемічної ситуації в області та масовому поступленні 

хворих з коронавірусною інфекцією COVID-19 у вищезазначених закладах 

передбачено для перепрофілювання 847 ліжко/місць. 

З квітня 2019 року Урядова програма ,,Доступні ліки” перейшла в 

адміністрування  Національної служби здоров’я України. З переходом 

програми реімбурсації в адміністрування Національної служби здоров’я 

України відшкодування вартості лікарських засобів відбувається за принципом 
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,,гроші йдуть за пацієнтом в аптеку”. Перехід програми ,,Доступні ліки” до 

Національної служби здоров’я України дозволив пацієнтам отримувати ліки за 

рецептом у будь-якій аптеці в Україні, яка має договір з Національною 

службою здоров’я України, без прив’язки до місцевості, де цей рецепт був 

виданий. Пацієнти отримують ліки від серцево-судинних захворювань, діабету 

ІІ типу та бронхіальної астми безкоштовно або з незначною доплатою. 

У 2020 році  67 аптечних закладів, що проводять відпуск  лікарських 

засобів за рецептами лікарів у 235 місцях, уклали договори з Національною 

службою здоров’я України. 

Лікарями закладів первинної медичної допомоги з 1 квітня 2019 року 

виписано 669 535 електронних рецептів, із них відпущено в аптечній мережі – 

572 376 рецептів (85,49 % від виписаних рецептів). 

Продовжується робота з покращення матеріально-технічної бази закладів 

охорони здоров’я.  

Для амбулаторій загальної практики-сімейної медицини придбано  

154 комплекти телемедичного обладнання за кошти субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток 

системи охорони здоров’я у сільській місцевості, загальною вартістю 16,4 млн 

гривень. 

За кошти благодійників закуплено сучасне медичне обладнання для 

Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні: дефібрилятор-монітор, 

електрокардіограф, пульсоксиметр, насос інфузійний, монітор 

електрокардіосигналів добовий, вимірювач тиску. 

Для амбулаторій загальної практики - сімейної медицини придбано  

155 сучасних, високої прохідності автомобілів марки ,,Renault Duster”. 

З метою покращення умов надання медичних послуг мешканцям області 

для закладів охорони здоров’я  придбано 42 автомобілі екстреної медичної 

допомоги, 2 з яких – спеціалізовані (їх використовують для перевезення 

пацієнтів до м. Київ), в тому числі 28 – для районів області та 14 – для  

м. Тернопіль. 

Проведені ремонтні роботи у новому корпусі Тернопільської 

університетської лікарні, який був переобладнаний для надання допомоги 

хворим на COVID-19.  

Завершено будівництво 4 сучасних медичних амбулаторій загальної 

практики – сімейної медицини в с. Більче-Золоте Борщівського району та  

с. Мишковичі Тернопільського району, с. Зозулинці Заліщицького райоту та  

с. Трибухівці Бучацького району, завершується  будівництво ще  

15 амбулаторій. 

За 2020 рік закуплено та отримано медичне обладнання в кількості             

4198 одиниць на суму 288,5 млн гривень, у тому числі за рахунок: 

державного бюджету (кошти НСЗУ) -  2445 од. на суму 124,1 млн гривень; 

обласного бюджету -  5 од. на суму 9,9 млн гривень; 

місцевого бюджету -  546 од. на суму 55,5 млн гривень; 

спецрахунку - 407 од. на суму 10 ,5 млн гривень; 

благодійної допомоги - 795 од. на суму 88,5 млн гривень. 
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Соціально-відповідальний бізнес регіону також долучається до допомоги 

медикам та боротьби з коронавірусною хворобою. Наприклад, виробником 

кабельно-провідникової продукції для автомобілів ТОВ ,,СЕ Борднетце-

Україна” перераховано понад 1 млн гривень для потреб 3-х медичних закладів 

області: Тернопільського регіонального фтизіопульмонологічного центру, 

Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги й інфекційного 

відділення Чортківської центральної комунальної районної лікарні. 

В області продовжується реформування та модернізація освітньої галузі. 

Для задоволення потреб населення у дошкільній освіті в області функціонують 

604 заклади дошкільної освіти, у яких навчаються 31 567 дітей. Кількість дітей 

у закладах дошкільної освіти з розрахунку на 100 місць становила 103 особи, у 

тому числі в міських поселеннях – 128 і сільських – 76 осіб. 

Для задоволення освітніх потреб населення в області у 2020/2021 

навчальному році функціонує 687 денних закладів загальної середньої освіти, 

де здобувають освіту 111,4 тис. учнів.  

Старту реформи загальної середньої освіти на Тернопільщині передувала 

масштабна підготовка, спрямована на такі основні зміни: створення нового 

освітнього середовища в закладах освіти, впровадження нового змісту освіти та 

проведення відповідної перепідготовки педагогів. Для забезпечення якісної, 

сучасної та доступної загальної освіти, створення відповідних умов для 

навчання в Новій українській школі у 2020 році з державного бюджету 

місцевим бюджетам направлено 36 999,8 тис. гривень. Вказані кошти 

спрямовані на придбання сучасних засобів навчання та обладнання для учнів 

початкових класів – 9 250,0 тис. гривень, придбання сучасних меблів – 14 799,9 

тис. гривень, придбання комп’ютерного обладнання – 12 949,9 тис. гривень.  

В області відповідно до віку, розвитку та стану здоров’я дітей шкільного 

віку створено оптимальну мережу закладів освіти для дітей соціально 

незахищеної категорії – 15 закладів інституційного догляду та виховання дітей, 

де навчаються і виховуються 2500 учнів. Фахівці управління освіти і науки 

обласної державної адміністрації долучилися до виконання Регіонального 

стратегічного плану реформування системи інституційного догляду та 

виховання дітей в Тернопільській області. Основною метою Регіонального 

плану є послідовне втілення в області Національної стратегії з реформування 

діючої системи забезпечення прав дітей та формування такої системи, яка 

забезпечить право дитини на належні умови проживання, догляд і виховання в 

сім’ї або в умовах, максимально наближених до сімейних, доступ до якісних 

соціальних, освітніх, медичних послуг у громаді. Відбулася трансформація 3-х 

закладів освіти інтернатного типу у ліцеї з обов’язковим збереженням у їх 

складі пансіонів (інтернатів).  

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для 

реалізації Програми Уряду ,,Спроможна школа для кращих результатів” 

(постанова Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 р. № 100) у школах 

області реалізують 13 проєктів, пов’язаних із завершенням розпочатих у 

попередніх періодах будівельних робіт з будівництва нових будівель і споруд 

закладів загальної середньої освіти, реконструкції, капітальним ремонтом 

існуючих будівель, формуванням нового освітнього простору (м. Шумськ,  
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м. Бережани, м. Теребовля, м. Збараж, смт Вишнівець Збаразького району,  

смт Козова, смт Велика Березовиця, смт Великі Бірки Тернопільського району, 

м. Борщів, смт Скала-Подільська Борщівського району, смт Залізці 

Зборівського району) на загальну суму 20 млн гривень.  

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 р. 

№ 1106-р ,,Деякі питання використання у 2019 році освітньої субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам” для закладів освіти області  

виділено 28 534,6 тис. гривень, які скеровані на: 

ремонт та придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів 

загальної середньої освіти – 10 909,1 тис. гривень. Обладнання закуплено для 

52 закладів загальної середньої освіти, перелік яких погоджено Міністерством 

освіти і науки України;  

придбання шкільних автобусів та передачі їх до закладів загальної 

середньої освіти – 17 625,5 тис. гривень.  

Рівний доступ до якісної освіти здійснюється через належні умови для 

безпечного, регулярного і безплатного перевезення учнів та педагогічних 

працівників. Підвіз учнів та педагогічних працівників до закладів освіти 

організовано 181 шкільним автобусом. У 2020 році для потреб закладів 

загальної середньої освіти закуплено 12 автобусів, у тому числі один для дітей з 

особливими освітніми потребами, на загальну суму 24 900,5 тис. гривень, з них, 

як зазначено вище, 17 625,5 тис. гривень виділено з державного бюджету. 

У рамках державної програми ,,Велике будівництво”, яка фінансується з 

використанням  коштів державного фонду регіонального розвитку та з місцевих 

бюджетів, у 2020 році здійснюється будівництво та реконструкція: 

5 закладів загальної середньої освіти (спрямовано 50,2 млн гривень) у 

м. Хоростків Гусятинського району та селах Нове Село Підволочиського 

району, Старий Тараж Кременецького району, Трибухівці Бучацького району, 

Лозова Тернопільського району; 

5 закладів дошкільної освіти (спрямовано майже 70,3 млн гривень) 

у містах Монастириська та Теребовля, селах Біла та Підгороднє 

Тернопільського району, Слобідка Козівського району. 

За рахунок субвенції з державного бюджету, спрямованої на здійснення 

соціально-економічного розвитку окремих територій, проведено роботи з 

покращення матеріально-технічної бази закладів освіти області, на що виділено 

27,9 млн гривень з місцевих бюджетів та 1 млн гривень позабюджетних 

надходжень. Відремонтовано 30 шкільних приміщень, 18 дахів у  закладах 

освіти, відновлено 11 фасадів, відремонтовано 17 систем опалення,  

30 котелень/паливних, а також покращено спортивну базу в 18 закладах освіти. 

Замінено на енергозберігаючі 1 240 вікон та 120 дверей. 

З метою інтегрування дітей з особливими освітніми потребами, у тому 

числі з інвалідністю, у загальноосвітній простір в області у 2020 році тривала 

активна робота із запровадження інклюзивного навчання. У закладах загальної 

середньої освіти області  станом на січень 2021 року функціонують 502 

інклюзивні класи, у яких навчається 689 дітей з особливими освітніми 

потребами.  
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Загалом у 2020 році область отримала майже 11,2 млн  гривень субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам з метою надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами, які спрямовано 

переважно на проведення корекційно-розвиваючих занять для цієї категорії 

дітей, придбання необхідних засобів для їх проведення. 

Органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування 

реалізуються практичні заходи щодо забезпечення безперешкодного доступу 

осіб з інвалідністю до будівель і приміщень закладів освіти на рівні з іншими 

особами. Під час здійснення реконструкції та капітальних будівель закладів 

освіти особлива увага звертається на виконання вищевказаної вимоги. 

В області діють 17 інклюзивно-ресурсних центрів і 1 обласний ресурсний 

центр з підтримки інклюзивної освіти. Інклюзивно-ресурсні центри  

здійснюють психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми 

потребами, надають їм психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові 

послуги. Обласний ресурсний центр з підтримки інклюзивної освіти здійснює 

методичне й аналітичне забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних 

центрів. 

Для забезпечення ринку праці працівниками робітничих професій в області 

діє 21 заклад професійної (професійно-технічної) освіти, у яких навчається 

майже 7 тис. учнів. 

Протягом 2020 року закладами професійної (професійно-технічної) освіти 

Тернопільщини в рамках реформування та у процесі децентралізації здійснено 

системні заходи з модернізації освітнього середовища й залучення до цього 

процесу місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій і 

їх об’єднань незалежно від форм власності та підпорядкування, зокрема: 

щодо реалізації завдань обласної програми розвитку та підвищення якості 

професійної освіти на 2019–2022 роки: оновлено комп’ютерну базу закладів 

професійно-технічної освіти із забезпеченням їх доступом до мережі Інтернет; 

забезпечено впровадження інноваційно-комунікаційних технологій у 

навчально-виробничий процес; оновлено матеріально-технічну базу закладів 

професійної освіти сучасним обладнанням, технікою, інструментами та 

пристроями для професійної підготовки; проведено моніторинг 

працевлаштування випускників 2019 року і проаналізовано стан закріплення 

випускників на робочих місцях; 

розпочато процес передачі майнових комплексів закладів професійної 

освіти з державної в комунальну власність; 

створено у ДНЗ ,,Бучацьке професійно-технічне училище” навчально-

практичний центр для підготовки робітників за 3-ма новими професіями; 

запроваджено підготовку робітників з 59 професій за державними 

стандартами професійної освіти на основі компетентнісного підходу;  

запроваджено елементи дуальної форми навчання підготовки робітників у 

чотирьох  закладах освіти: Технічний коледж ТНТУ ім. І. Пулюя, 

Тернопільський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною 

підготовкою, ДНЗ „Підволочиський професійний ліцей”, ДНЗ „Тернопільське 

вище професійне училище сфери послуг і туризму”; 
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започатковано підготовку робітників із 4-х нових професій: садовод, 

газорізальник, слюсар механоскладальних робіт, слюсар-електрик з ремонту 

електроустаткування; 

продовжено експеримент всеукраїнського рівня з метою розроблення 

державного стандарту за професією ,,Майстер з монтажу та обслуговування 

систем відновлювальної енергетики”; 

розроблено проєкти державних стандартів професійної освіти на 

модульно-компетентнісній основі з 4-х професій: муляр, реставратор пам’яток 

кам’яної архітектури, покрівельник рулонних покрівель та покрівель із 

штучних матеріалів, слюсар з ремонту будівельно-дорожніх машин та 

тракторів. 

У 2020 році з обласного бюджету та бюджету міста Тернопіль на 

утримання 21 закладу професійно-технічної освіти (у тому числі 6 закладів  

м. Тернополя) виділено 324,5 млн гривень. 

З метою оновлення навчально-матеріальної бази придбано сучасного 

обладнання, техніки, інструментів та пристроїв для професійної підготовки на 

суму 978,0 тис. гривень. 

Впровадження енергозберігаючих технологій, проведення капітальних 

ремонтів будівель та споруд, комунікацій здійснено на суму 3 млн гривень, 

встановлення пожежної сигналізації – 4,8 млн гривень. 

Протягом 2020 року здійснювалися заходи, спрямовані на зміцнення 

матеріально-технічної бази закладів культури, забезпечення належних умов 

праці, ефективне використання комунального майна й енергоресурсів. 

З метою покращення матеріально-технічної бази закладів культури 

проведено 41 капітальний, 101 поточний та 211 косметичних ремонтів, 

впроваджено електроопалення у 3 закладах культури області, замінено  

275 вікон на енергозберігаючі склопакети та 73 дверей, відремонтовано  

23 покрівлі загальною площею 5364 м2. 

Продовжується реконструкція будівлі Тернопільського обласного 

краєзнавчого музею (проєкт термомодернізації будівлі) у м. Тернопіль. 

Упродовж 2020 року управлінням культури обласної державної 

адміністрації укладено на пам’ятки культурної спадщини 10 охоронних 

договорів, видано 17 дозволів для проведення ремонтно-реставраційних робіт 

на об’єктах культурної спадщини та підготовлено 49 висновків до проєктів 

землеустрою, 7 висновків щодо приватизації, відчуження або передачі в оренду 

пам’яток архітектури місцевого значення. 

У рамках програми збереження культурної спадщини Тернопільської 

області на 2016–2020 роки за кошти обласного бюджету на суму 125 тис. 

гривень проведено інвентаризацію 135 об’єктів культурної спадщини 

(археології, історії, культури та монументального мистецтва): 128 об’єктів – у 

Бучацькому районі і 7 об’єктів – у Шумському районі. Виготовлено 10 проєктів 

облікових карток на нововиявлені пам’ятки архітектури. Виявлено 21 новий 

об’єкт. Проведено інвентаризацію 1 об’єкту культурної спадщини (пам’ятки 

архітектури) в Чортківському районі та 2 об’єктів в Тернопільському районі. 

У рамках обласної програми вшанування українців, постраждалих в ХХ 

столітті внаслідок окупаційних режимів та Героїв Небесної Сотні й учасників 
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антитерористичної операції уХХІ столітті на 2020–2022 роки проведено низку 

заходів національно-патріотичного характеру, у друкованих місцевих засобів 

масової інформації розміщено інформаційні матеріали щодо національно-

визвольної боротьби українського народу в ХХ столітті, Героїв Небесної Сотні 

та учасників АТО/ООС; проведено інвентаризацію 5 об’єктів, пов’язаних з 

учасниками Другої світової війни, членами ОУН, воїнами УПА, воїнами дивізії 

СС ,,Галичина”, жертвами комуністичного та нацистського тоталітарних 

режимів у частині Бучацького району (локалізація, обміри, фотофіксація); 

локалізовано місця поховань військових різних формацій. Загалом на 

реалізацію зазначених заходів з обласного бюджету спрямовано 660,7 тис. 

гривень. 

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, а також 

розвиток олімпійських, паралімпійських, дефлімпійських та неолімпійських 

видів спорту. 

Для занять фізичною культурою і спортом в області функціонують              

26 стадіонів, 2001 площинна споруда, з них: 315 майданчиків з тренажерним 

обладнанням, 199 з нестандартним обладнанням, 17 тенісних кортів,  

466 футбольних полів, 1004 – інші майданчики, з яких – 82 зі штучним 

покриттям. 

У 2020 році в області за рахунок коштів державного фонду регіонального 

розвитку в галузі спорту реалізовувалось 7 проєктів на суму 42,6 млн гривень, з 

яких  завершено будівництво І черги гідротехнічних споруд веслувального 

каналу „Водна арена Тернопіль”, мультифункціонального спортивного 

майданчика для ігрових видів спорту в м. Чортків,  реконструкції спортивних 

майданчиків Тернопільської спеціалізованої школи I-III ступенів №7 з 

поглибленим вивченням іноземних мов, міського стадіону в смт Микулинці, 

спортивного майданчика Чортківського державного медичного коледжу.  

У рамках державної програми ,,Будівництво футбольних полів зі штучним 

покриттям в регіонах України” впродовж 2019–2020 роках в області збудовано 

та реконструйовано 20 спортивних майданчиків, на які було спрямовано понад 

17 мільйонів гривень держаних коштів. Футбольні полія зі штучним покриттям 

збудували у містах Тернопіль (3 об’єкти), Бережани, Бучач, Ланівці (2 об’єкти), 

Скалат, Теребовля, Хоростків, у селищах міського типу Велика Березовиця та 

Підволочиськ, а також у селах Трибухівці Бучацького району, Ласківці та 

Золотники Теребовлянського району, Баворів, Байківці, Товстолуг 

Тернопільського району, Коцюбинці Гусятинського району, Нараїв 

Бережанського району. 

Одним із напрямів роботи у сфері фізичної культури та спорту є 

збереження і покращення матеріально-технічної бази закладів.  

На придбання спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл області (дитячо-юнацька спортивна школа ,,Інваспорт”, 

комунальна установа Тернопільської обласної ради ,,Тернопільська обласна 

дитячо-юнацька спортивна школа зимових видів спорту”, обласна дитячо-



 31 

юнацька спортивна школа та Тернопільський регіональний центр ,,Інваспорт”) 

з обласного бюджету використано 216,5 тис. гривень. 

Одним із пріоритетних напрямів роботи обласної державної адміністрації 

продовжує залишатись соціально-правовий захист дітей, зокрема дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування; створення умов для реалізації 

права кожної дитини на виховання у сім’ї шляхом її усиновлення, влаштування 

під опіку та піклування; створення прийомних сімей, дитячих будинків 

сімейного типу. 

У Тернопільській області діє обласна програма запобігання соціальному 

сирітству, подолання дитячої безпритульності та бездоглядності на 

2017–2021 роки. У рамках виконання цієї програми досягнуто позитивних 

результатів у сфері забезпечення прав дітей. Зокрема, в області простежуються 

стійкі тенденції щодо: 

щорічного зменшення кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. Відповідно до первинного обліку показник кількості 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, становить 51 особу 

на 10 тис. дитячого населення; 

переважання національного усиновлення над міждержавним. У 2020 році 

громадянами України усиновлено 16 дітей;  

збільшення відносної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, влаштованих до сімейних форм виховання, з 72 %  

у 2009 році до 91 % у 2020 році. Сьогодні в сімейних формах виховання 

виховуються 869 дітей, з них: 672 – у сім’ях опікунів та піклувальників  

(у т. ч. 36 дітей з особливими потребами), 197 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, які знайшли родинне тепло і затишок у прийомних 

сім’ях та дитячих будинках сімейного типу. Загалом в області функціонує 

13 дитячих будинків сімейного типу та 102 прийомні сім’ї;  

зменшення кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, які виховуються в інтернатних закладах області. В інтернатних 

закладах на сьогодні виховуються 68 статусних дітей.  

З метою захисту житлових і майнових прав дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, за рахунок коштів субвенцій у 2020 році 

придбано 24 квартири та 1 садиба для дитячого будинку сімейного типу. Також 

28 дітей-сиріт та осіб з їх числа отримали грошову компенсацію для придбання 

житла. Загалом, впродовж 2017-2020 років з державного бюджету 

Тернопільська область отримала 33 873,6 тис. гривень субвенційних коштів на 

придбання житла дітей-сиріт та осіб з їх числа. 

На виконання плану заходів з реалізації I етапу Національної стратегії 

реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на                    

2017–2026 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 09 серпня 2017 р. № 526-р, в області  проведено відповідну роботу: 

утворено міжвідомчу робочу групу з реформування системи 

інституційного догляду (розпорядження голови облдержадміністрації  

від 10 листопада 2017 року №709-од ,,Про утворення міжвідомчої робочої 

групи з реформування системи інституційного догляду та виховання дітей”                            

(зі змінами)); 
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проведено моніторинг закладів інституційного догляду та виховання дітей; 

вивчено стан забезпечення прав та інтересів дітей у громаді та здійснено 

інвентаризацію освітніх, медичних, реабілітаційних послуг, які надаються дітям 

і сім’ям з дітьми в районі (місті), об’єднаній територіальній громаді. 

За підсумками проведеного моніторингу підготовлено проєкт 

регіонального стратегічного плану дій з реформування системи інституційного 

догляду та виховання дітей Тернопільської області (далі – Регіональний план), 

який затверджено сесією обласної ради  (рішенням Тернопільської  обласної 

ради від 26 лютого 2019 року №1335). 

Для належного впровадження в регіоні реформи системи інституційного 

догляду та виховання дітей укладено угоду між Міністерством соціальної 

політики України і Тернопільською обласною державною адміністрацією про 

долучення до проєкту „Модернізація системи соціальної підтримки населення 

України”. Починаючи з січня 2019 року, в рамках проєкту в області працює 

консорціум Оxford Policy Management (Великобританія), до складу якого 

входять Міжнародна благодійна організація ,,Партнерство ,,Кожній дитині” 

(Україна), „СОС-Кіндердорф Інтернешнл” (Австрія) та Всеукраїнський фонд 

,,Благополуччя дітей”. Експерти консорціуму допомагають у впровадженні 

Регіонального плану стосовно збільшення обсягів надання послуг з догляду на 

сімейній основі та реформування закладів інституційного догляду і виховання 

дітей в області. 

У рамках проєкту спільно з експертами проведено: 

моніторинг інтернатних закладів, сформовано базу даних усіх дітей, які 

перебувають у закладах, підготовлено списки дітей у розрізі районів та 

направлено їх районним державним адміністраціям; 

низку навчальних семінарів для працівників служб у справах дітей, центрів 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, територіальних громад; 

зональні навчальні наради-семінари в містах Кременець, Бережани, 

Чортків, Тернопіль для суб’єктів, які здійснюють роботу у сфері захисту прав 

та інтересів дітей; 

розроблено плани для Тернопільського обласного комунального дитячого 

будинку для дітей шкільного віку та Тернопільського обласного 

спеціалізованого будинку дитини, Збаразької санаторної загальноосвітньої 

школи-інтернату І-ІІІ ступенів Тернопільської обласної ради,Бережанської 

обласної комунальної загальноосвітньої школи-інтернату I-III ступенів з 

поглибленим вивченням трудового навчання і Теребовлянського навчально-

виховного комплексу, які затверджені Тернопільською обласною радою;  

розроблено Порядок зарахування дітей на цілодобове перебування та їх 

відрахування у закладах комунальної власності  Тернопільської обласної ради, 

які здійснюють інституційний догляд і виховання дітей (затверджений 

рішенням Тернопільської обласної ради від 14 листопада 2019 року №1460); 

Завдяки вжитим заходам вдалось зменшити кількість дітей, які 

перебувають у закладах інституційного догляду та виховання, на 35,4 %,  

а у пілотних закладах – на 58 %. Загалом, з інтернатних закладів у родини 

повернулась 351 дитина. З метою захисту прав дітей, які виховуються  

в інтернатних закладах, та належного здійснення в області заходів 
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Регіонального стратегічного плану дій з реформування системи інституційного 

догляду та виховання дітей розроблено та впроваджено інформаційно-

аналітичну систему облік вихованців закладів інституційного догляду і 

виховання. 

Станом на 31 грудня 2020 року оздоровленням та відпочинком охоплено 

146 дітей шкільного віку, що становить 0,1 % від загальної кількості. В тому 

числі: 31 – із категорії діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, 

95 – із багатодітних сімей, 8 – із малозабезпечених сімей, 6 – діти з  

інвалідністю, 2 – діти, одному з батьків яких встановлено інвалідність І або ІІ 

групи, 4 – рідні діти батьків-вихователів або прийомних батьків, які 

проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній 

сім’ї. 

Задля модернізації оздоровчої інфраструктури області триває капітальний 

ремонт комунального дитячого оздоровчого закладу „Дивосвіт”, що в 

с. Кутянка Шумського району. 

У сфері розвитку туристично-рекреаційної галузі області протягом  

2020 року забезпечено консолідацію зусиль органів державної влади, місцевого 

самоврядування, підприємств туристичної галузі, освітніх закладів, 

громадських організацій щодо створення комплексного туристичного продукту 

„TERNOPIL*YA: newemotions” на базі локальних туристичних продуктів та їх 

використання туроператорами.  

Проєктом розвитку еко- та агротуризму туристичної дестинації під 

робочою назвою ,,Тернопільське Придністер’я” (,,Прадавній велет”) 

забезпечено активізацію місцевих громад та підприємництва Борщівського, 

Бучацького, Заліщицького, Монастириського і Чортківського районів через 

ефективне використання можливостей еко- та агротуризму, а також в 

подальшому включення туристичних продуктів цих районів до міжнародної 

мережі ,,Greenways (,,Зелені Шляхи”). За ініціативи ГО ,,Бучач-Тур” створено 

туристичний кластер Бучаччини. 

У Монастириському районі, зокрема в урочищі Бичова, продовжується 

будівництво музею лемківської культури в рамках проєкту ,,LemkoSVIT”, який 

буде популярною туристичною локацією на маршруті Тернопіль – Буковель. 

З нагоди 10-ї річниці Національного природного парку ,,Дністровський 

каньйон” відкрито нову екологічну стежку протяжністю 5,5 км на околицях сіл 

Устечко та Нирків Заліщицького району для любителів пішохідного переходу 

та велотуризму. Маршрут нової туристичної атракції пролягає лісовим масивом 

та частково долиною річки Джурин і охоплює низку популярних природних та 

історичних об’єктів.  

У 2020 році спільно з суб’єктами туристичної діяльності та партнерами 

управління туризму облдержадміністрації проведено презентацію 

комплексного регіонального туристичного продукту ,,TERNOPIL’YA: 

newemotions” на Форумі Європа – Україна і Східному Ярмарку в м. Жешув 

(Республіка Польща). Інформаційні матеріали про Тернопільщину були 

представлені на Міжнародній туристичній виставці ,,Balttour-2020” у м. Рига 

(Латвія). 
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Сфера гостинності, туризму та відпочинку виявилася однією з найбільш 

постраждалих від кризи через пандемію COVID-19. За міжнародною 

експертною оцінкою, збитки туристичної галузі становитимуть до кінця року 

80 %. Через карантин, запроваджений з метою запобігання поширенню на 

території області гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, було заборонено проведення масових заходів, а 

об’єкти показу, музеї, заповідники були закриті для відвідувачів. Станом на  

січень 2021 року заклади туристичної індустрії в області не відновили своєї 

роботи в повному обсязі. 

З метою створення туристичних родзинок та додаткових місць для 

оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку у сумі 7,2 млн гривень здійснювалось будівництво 

Лановецького зоологічного парку місцевого значення „Лановецький зооботсад” 

та реконструкція комунального дитячого оздоровчого закладу „Дивосвіт” в  

с. Кутянка. 

Статистичні дані, що відображають стан навколишнього природного 

середовища та рівень його забруднення в Тернопільській області, засвідчують 

певні позитивні тенденції, які вказують на покращення екологічної ситуації та 

стану екологічної безпеки. 

За попередніми даними у 2020 році в поверхневі водні об’єкти області 

скинуто 30,83 млн м3
 зворотних вод, у тому числі 16,39 млн м3

 відносяться до 

нормативно чистих, які не потребують очистки (це зворотні води при веденні 

ставкового рибного господарства та від прямоточних систем охолодження на 

промислових підприємствах), 12,37 млн м3
 стічних вод – після біологічної 

очистки, 2,07 млн м3
 – забруднених стічних вод. 

Для розв’язання проблем, пов’язаних із забрудненням  поверхневих та 

підземних вод, а також з метою покращення стану водних об’єктів  протягом            

2020 року профінансовано з обласного фонду охорони навколишнього 

природного середовища 1146  тис. гривень на капітальний ремонт з розчищення 

русла р. Вільховець для покращення гідрологічного режиму та санітарного 

стану річки на землях Трибухівської сільської ради Бучацького району (ділянка 

с. Пишківці); капітальний ремонт з розчищення р. Бариш з метою ліквідації 

підтоплення присадибних ділянок частини с. Порохова Бучацького району; 

капітальний ремонт з розчищення річки Коропець у межах с. Кальне 

Козівського району Тернопільської області. 

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 липня 

2019 р. № 500-р „Деякі питання розподілу у 2019 році субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій” із державного бюджету  передано 

субвенцію районному бюджету Бучацького району на суму 10911,72 тис. 

гривень (для м. Бучач – 9911,72 тис. гривень). Бучацькою міською радою кошти 

субвенції в сумі 8145,175 тис. гривень спрямовано на будівництво біологічних 

очисних споруд стічних вод у м. Бучач Тернопільської області продуктивністю 

300м3/добу.  

У 2020 році рівень охоплення населення області послугою з поводження з 

побутовими відходами зріс до 69% (241 населений пункт), цією послугою 
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охоплено села Чортківської громади. У 210 населених пунктах (19,8%) 

впроваджено систему роздільного збирання твердих побутових відходів (ПЕТ-

пляшка, скло, макулатура).  У 2020 році до роздільного збирання долучилось  

12 населених пунктів. 

У II кварталі 2020 року за кошт програми ,,DOBRE” у Шумській  

територіальній громаді облаштовано 9 контейнерних майданчиків для 

роздільного збирання побутових відходів та для Лановецької  територіальної 

громади придбано 1372 контейнери для побутових відходів на суму 1,4 млн 

гривень.  У IV кварталі 2020 року за кошти місцевого бюджету придбано 

сміттєвоз для Чортківського комбінату комунальних підприємств вартістю  

1,4 млн гривень. 

На початку 2020 року на Малашовецькому сміттєзвалищі влаштовано 

сміттєсортувальну лінію потужністю 150 тонн на добу. 

Завдяки впровадженню у населених пунктах роздільного збирання 

побутових відходів, роботі сміттєсортувальної лінії в селі Плебанівка, а також 

функціонуванню комунального підприємства Тернопільської міської ради 

„Екоресурси” річні обсяги захоронення побутових відходів на сміттєзвалищах 

регіону зменшились на 15%. 

Стратегічним завданням у сфері збереження біологічного і ландшафтного 

різноманіття є суттєве збільшення площі природно-заповідного фонду в області 

та формування екологічної мережі. На землях з природними ландшафтами 

площу екомережі доведено до 416,29 тис. га. Загальна площа природно-

заповідного фонду досягла 123,31 тис. га, а показник заповідності – 8,9 %. 

Природно-заповідний фонд має у своєму складі 643 території та об’єкти. 

У частині захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру в 2020 році реалізовувалися заходи 

обласної програми захисту населення і територій Тернопільської області  

від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018–2022 

роки, метою якої є послідовне зниження ризику виникнення надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру, підвищення рівня безпеки 

населення і захищеності територій від наслідків таких ситуацій. На виконання 

заходів вказаної програми у 2020 році з  обласного бюджету виділено 834,1 тис. 

гривень. 

Протягом 2020 року здійснено 489 комплексних перевірок готовності 

захисних споруд цивільного захисту відповідно до затверджених графіків. 

За 2020 рік в області виникло 2355 надзвичайних подій природного та 

техногенного характеру, пов’язаних здебільшого з несприятливими погодними 

умовами, що призводило до відключення систем енергопостачання та 

електрозв’язку області, підтоплень та зсувів різного роду, аварії в системах 

водопостачання, каналізації, вибухів газу, руйнування будівель, споруд, 

дорожньо-транспортних пригод тощо. 

Для ліквідації в області медико-біологічної надзвичайної ситуації 

природного характеру регіонального рівня, спричиненої коронавірусом 

COVID-19, у 2020 році використовувались кошти резервного фонду обласного 

бюджету. Відповідно до розпорядчих документів голови обласної державної 

адміністрації кошти згаданого фонду спрямовувались на придбання 
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дезінфекційних розчинів та герметичних пакетів-мішків, закупівлю тест-систем 

для проведення обстеження громадян, які призивались на строкову військову 

службу та підлягали відправці до військових частини, придбання пробірок з 

метою забезпечення забору біоматеріалу для проведення полімеразної 

ланцюгової реакції на коронавірусну інфекцію освітянам, які працювали на 

пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Загалом на 

перераховані цілі виділено майже 140 тис. гривень. 

 У зв’язку з надзвичайною ситуацією природного характеру, яка виникла в 

червні 2020 року на території області, Тернопільській обласній державній 

адміністрації з резервного фонду державного бюджету розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 р. № 959-р ,,Про виділення 

коштів з резервного фонду державного бюджету для здійснення першочергових 

(невідкладних) заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка виникла 

у червні 2020 року на території Тернопільської області” виділено  

12 599,928 тис. гривень для здійснення першочергових (невідкладних) заходів з 

ліквідації її наслідків, зокрема для виплати матеріальної грошової допомоги  

39 сім’ям у с. Вістря та смт Коропець Монастириського району, житлові 

будинки яких пошкоджені; для здійснення аварійно-відновлювальних робіт 

(капітального ремонту) на пошкоджених/зруйнованих паводком ділянках 

автомобільних доріг на території Заліщицького, Монастириського, 

Борщівського районів. 

 Крім того,з метою розроблення робочих проєктів, які передбачають 

проведення відновлювальних робіт (капітального ремонту) на автомобільних 

дорогах загального користування місцевого значення Монастириського району, 

управлінню капітального будівництва обласної державної адміністрації з 

резервного фонду обласного бюджету виділено 24,5 тис. гривень. 

 В області продовжується реформа місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади. Одним з головних принципів формування 

нових громад є принцип добровільності. Утворення спроможних 

територіальних громад здійснюється шляхом розроблення 

облдержадміністрацією перспективного плану, схвалення його обласною радою 

та затвердження Кабінетом Міністрів України,  добровільного об’єднання 

територіальних громад та формування органів місцевого самоврядування 

утворених громад. 

Завданням 1 Плану заходів з реалізації нового етапу реформування 

місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні на 

2019–2021 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 23 січня 2019 р. № 77-р (зі змінами), передбачено формування нової 

територіальної основи для діяльності органів влади на рівні громад і районів та 

розроблення пропозицій щодо адміністративно-територіального устрою 

базового і районного рівнів областей. На виконання цього Плану заходів 

розпорядженням голови облдержадміністрації від 26 березня 2019 року  

№ 141-од утворено міжвідомчу регіональну робочу групу з підготовки 

пропозицій щодо адміністративно-територіального устрою базового та 

районного рівнів Тернопільської області, а Міністерством регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 
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розроблено Методичні рекомендації щодо критеріїв формування 

адміністративно-територіальних одиниць субрегіонального (районного) рівня. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 р. 

№ 482-р затверджено перспективний план формування територій громад 

Тернопільської області, а розпорядженням Кабінету Міністрів України  

від 12 червня 2020 р. № 724-р визначено 55 адміністративних центрів і 

затверджено території відповідних територіальних громад області.  

17 липня 2020 року Верховною Радою України було прийнято постанову 

№ 807-IX, згідно з якою на території області утворено 3 райони – 

Кременецький, Тернопільський та Чортківський  з адміністративними центрами  

у відповідних містах. 

Постановою Центральної виборчої комісії від 08 серпня  

2020 року № 160 на 25 жовтня 2020 року призначено перші вибори депутатів і 

сільських, селищних та міських голів відповідних територіальних громад, які 

відбулися у визначений термін. 

В результаті, після проведених виборів 25 жовтня 2020 року, на території 

області утворено 3 райони у складі 55 територіальних громад (утворених на 

основі обʼєднаних територіальних громад, сільських, селищних та міських рад).  

Важливою частиною реформи місцевого самоврядування та територіальної 

організації влади є кроки, спрямовані на децентралізацію фінансових ресурсів. 

Обсяг доходів бюджетів територіальних громад за 2020 рік становив  

2947,8 млн гривень (питома вага в доходах загального фонду місцевих  

бюджетів складає 59,5%). Зокрема, надходження від податку на доходи 

фізичних осіб склали 1854,9 млн гривень (питома вага в доходах бюджетів 

територіальних громад становить 62,9 %). 

Вагомим джерелом доходів місцевих бюджетів є плата за землю,  

що відноситься до податку на майно і є складовою місцевих податків.  

У звітному періоді місцевими бюджетами територіальних громад отримано 

320,4 млн гривень податку на майно (питома вага в доходах бюджетів 

територіальних громад складає 10,9 %). 

Упродовж 2020 року надходження від єдиного податку склали 

486,3 млн гривень (питома вага в доходах бюджетів територіальних громад 

становить16,5 %).  

Обсяг надходжень по акцизному податку становив 210,5 млн гривень 

(питома вага – 7,1 %). 

З метою комплексного розвитку територіальних громад області,за 

сприяння та підтримки органів виконавчої влади і міжнародних проєктів, 

підготовлено та відповідними рішеннями органів місцевого самоврядування 

затверджено 25 стратегій їх розвитку (Байковецької, Борщівської, 

Васильковецької, Великогаївської, Вишнівецької, Гусятинської, Заводської, 

Зборівської, Золотниківської, Золотопотіцької, Іванівської, Козлівської, 

Копичинецької, Лановецької, Микулинецької, Підволочиської, Почаївської, 

Скала-Подільської, Скалатської, Скориківської, Теребовлянської, 

Тернопільської, Хоростківської, Чортківської, Шумської). 

У процесі розробки – 17 стратегій розвитку територіальних громад 

(Бережанської, Білецької, Більче-Золотецької, Борсуківської, 
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Великоберезовицької, Великобірківської, Великодедеркальської, 

Гримайлівської, Заліщицької, Залозецької, Колиндянської, Коропецької, 

Лопушненської, Озернянської, Підгороднянської, Товстенської, Трибухівської). 

За результатами розгляду отриманих звернень, подань та за власною 

ініціативою надано на розгляд матеріали щодо прийняття відповідних рішень 

стосовно порушень конкуренційного законодавства. За вчинені порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції було накладено штрафів на 

суму 1 936 066,00 гривень. Економічний ефект для юридичних та фізичних осіб 

від припинення виявлених порушень законодавства про захист економічної 

конкуренції орієнтовно становить 7784,932 тисяч гривень. Внаслідок виконання 

рекомендацій щодо запобігання порушенням законодавства про захист 

економічної конкуренції припинено 40 дій, які могли призвести до порушення 

конкуренційного законодавства. 

З метою адвокатування конкуренції опрацьовано 27 проєктів нормативних 

актів районних державних адміністрацій і органів місцевого самоврядування 

Тернопільської області, які можуть призвести до недопущення, усунення, 

обмеження чи спотворення конкуренції на відповідних ринках (до 2 з них 

надано зауваження та пропозиції, 4 не погоджено). 

Ефективним інструментом регіонального розвитку є місцеві цільові 

програми. Загалом на пріоритетні напрями розвитку області станом  

на 1 січня 2021 року з обласного бюджету профінансовано заходи в рамках 

реалізації обласних цільових програм на суму 100 млн гривень, що становить 

87,5 % запланованих обсягів фінансування на 2020 рік (114,3млн гривень). 

Результати аналізу основних макроекономічних показників за підсумками 

2020 року та тенденції розвитку реального сектору економіки дозволяють 

здійснити порівняльний аналіз основних показників соціально-економічного та 

культурного розвитку області за 2019 (звіт), 2020 (факт) та 2021 (прогноз) роки, 

які наведено в додатку 1 до Програми. 
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ІІ. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ  

ЕКОНОМІЧНОГО, СОЦІАЛЬНОГО І КУЛЬТУРНОГО 

РОЗВИТКУ НА 2021 РІК 

 

Програму розроблено з метою підвищення якості життя та добробуту 

населення на основі реалізації обґрунтованих структурних реформ; зростання 

конкурентоспроможності економіки області, забезпечення надання якісних і 

доступних послуг закладами й установами гуманітарної та соціальної сфер; 

формування дієвої інституційної системи в територіальних громадах; 

ефективного впровадження  започаткованих на державному рівні реформ та в 

результаті – поліпшення умов життєдіяльності населення і підвищення його 

добробуту. 

Програма узгоджена із ключовими положеннями Державної стратегії 

регіонального розвитку на 2021–2027 роки, затвердженої постановою Кабінету 

Міністрів України від 5 серпня 2020 р. № 695, Стратегії розвитку 

Тернопільської області на 2021–2027 роки та планом заходів з її реалізації у 

2021–2023 роках, які затверджені рішенням сесії Тернопільської обласної ради 

від 03 грудня 2020 року № 16. 

Зазначеними документами визначено стратегічні цілі розвитку області на 

середньострокову перспективу, що сприятимуть забезпеченню стабільності 

соціально-економічного розвитку, зростанню конкурентоспроможності регіону 

на внутрішніх та зовнішніх ринках, підвищенню якості життя населення. 

 

Стратегічна ціль І. Розвиток людського капіталу та підвищення 

стандартів життя населення: 

 

 реалізація програми Президента України ,,Велике будівництво”; 

реалізація реформ у сфері охорони здоров’я для підвищення якості та 

доступності медичної допомоги населенню області з урахуванням нових 

викликів; 

вжиття заходів щодо подальшого покращення матеріально-технічної бази 

лікувально-профілактичних закладів області;  

реформування освітньої галузі шляхом впровадження Нової української 

школи,, формування нового освітнього простору, створення інноваційного 

середовища для якісного навчання дітей і молоді; 

збереження діючих і створення нових робочих місць шляхом реєстрації 

нових суб’єктів господарювання, легалізації трудових відносин; 

підвищення рівня  доходів населення області; 

надання якісних і доступних соціальних послуг, у тому числі здійснення 

комплексу заходів із всесторонньої підтримки учасників антитерористичної 

операції, демобілізованих осіб та осіб, переселених із тимчасово окупованих 

територій та районів проведення антитерористичної операції до Тернопільської 

області; 

покращення технічного стану житлового фонду, забезпечення населення та 

інших споживачів економічно обґрунтованими та якісними житлово-
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комунальними послугами, у тому числі оснащення житлових будинків 

приладами комерційного обліку споживання теплової енергії; 

 продовження роботи зі створення об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків,  впровадження інституту управителів; 

реалізація заходів щодо впровадження в області Національної стратегії з 

оздоровчої рухової активності до 2025 року;  

розвиток організаційної структури галузі фізичної культури і спорту в 

об’єднаних територіальних громадах області; 

реалізація IІ етапу Національної стратегії реформування системи 

інституційного догляду та виховання дітей на 2017–2026 роки; 

збереження і розвиток культурної спадщини; 

координація діяльності та збереження мережі закладів культури в умовах 

адміністративно-територіальної реформи; 

покращення стану навколишнього природного середовища, раціональне 

використання природних ресурсів та запобігання виникненню надзвичайних 

ситуацій; 

забезпечення ефективного функціонування мережі консультаційних 

пунктів для бізнесу в  територіальних громадах; 

врегулювання питань землеустрою та землекористування територій 

територіальних громад; 

 формування нової мережі надання адміністративних послуг. 

 

Стратегічна ціль ІІ. Підвищення конкурентоспроможності регіону: 

впровадження комплексних інвестиційних проєктів регіонального 

розвитку; 

оновлення та модернізація промислових підприємств області, розвиток 

наукоємних та високотехнологічних виробництв; 

 створення сприятливих умов для ефективного функціонування малих 

підприємств задля забезпечення високого рівня конкурентоспроможності 

малого бізнесу; 

 здешевлення фінансово-кредитних ресурсів для бізнесу; 

 організація підготовки та перепідготовки кадрів для малого та середнього 

бізнесу; 

 розбудова інфраструктури підтримки підприємництва в області; 

 забезпечення ефективної діяльності Агенції регіонального розвитку 

Тернопільської області; 

організація ярмаркових заходів і виїзної торгівлі з метою реалізації 

місцевими виробниками продукції для населення за цінами виробника; 

популяризація заходів з енергозбереження серед громадян з метою 

впровадження енергозберігаючих заходів у домогосподарствах; 

 диверсифікація джерел енергії і підвищення енергоефективності 

економіки та соціальної сфери; 

 проведення ремонтно-будівельних робіт на автомобільних дорогах 

загальнодержавного значення та загального користування місцевого значення, а 

також забезпечення їх експлуатаційного утримання; 
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 впровадження ефективної системи супроводу інвестиційних проєктів на 

всіх етапах; 

 формування та підтримка позитивного іміджу області на міжнародній 

арені як регіону України зі сприятливим інвестиційним і бізнес-кліматом; 

 поглиблення міжрегіонального та міжнародного співробітництва з метою 

розширення суб’єктами господарювання області внутрішнього та зовнішнього 

ринків збуту послуг і товарів; 

 встановлення нових і розвиток існуючих міжнародних зв’язків 

Тернопільської області з регіонами іноземних країн, у яких є досвід залучення 

коштів зовнішньої допомоги; 

 підвищення інституційної спроможності органів влади та громадських 

об’єднань щодо залучення міжнародної технічної допомоги; 

реалізація 5 проєктів, що перемогли в конкурсних відборах у рамках 

Програми Транскордонного Співробітництва Європейського Інструменту 

Сусідства „Польща – Білорусь – Україна 2014 –2020”. 

 

Стратегічна ціль ІІІ. Розвиток сільських територій: 

забезпечення ефективного функціонування агропромислового комплексу; 

 забезпечення підтримки малого аграрного бізнесу шляхом впровадження 

інноваційних технологій у виробничу діяльність для сприяння розвитку 

підприємництва та зростання доходів населення сільських територій; 

 підтримка комплексних проєктів розвитку сільської інфраструктури; 

 стимулювання зайнятості в сільській місцевості, включаючи розвиток 

аграрного бізнесу, сільського туризму, сільськогосподарських кооперативів, 

підприємств сфери послуг, народних ремесел. 
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Стратегічна ціль І: РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ТА 

ПІДВИЩЕННЯ СТАНДАРТІВ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ 
 

 

Пріоритетними завданнями діяльності галузі охорони здоров’я є створення 

рівних умов доступу до медичних послуг та забезпечення високоякісної 

медичної допомоги.  

Відповідно до реформування медичної галузі основним завданням в 

області є проведення реформи закладів охорони здоров’я вторинного та 

третинного рівнів надання медичної допомоги, яких в області нараховується 73. 

Крім того, продовжуватиметься будівництво 6 нових амбулаторій 

загальної практики-сімейної медицини на суму 42 млн гривень.  

Принципово новим підходом до реформування медичної галузі є 

створення єдиної (інтегрованої) інформаційно-аналітичної системи обліку 

стану здоров’я громадян України, а також іноземців та осіб без громадянства, 

що перебувають в Україні на законних підставах, на основі електронної 

ідентифікації пацієнтів у закладах охорони здоров’я, збору даних 

профілактичних обстежень з метою подальшого використання в аналітичних, 

експертних і статистичних системах. Це відчутний крок до впровадження в 

галузі охорони здоров’я найновіших інформаційних технологій, зрештою, – 

впровадження електронної системи охорони здоров’я, використання інновацій 

для підвищення ефективності медичного обслуговування та поліпшення 

доступу до медико-санітарної допомоги, що, зокрема, дозволить упорядкувати 

процеси надання медичних послуг, поліпшить  якість і знизить  вартість 

медичної допомоги та  покращить управління інформацією у сфері охорони 

здоров’я. 

Серед пріоритетів – укомплектування амбулаторій кваліфікованими 

кадрами. Для вирішення цієї проблеми органам місцевого самоврядування слід 

забезпечити надання пільгового житла молодим спеціалістам з метою 

зацікавлення їх залишатись на роботі в сільській місцевості. 

Крім того, у комунальному некомерційному підприємстві ,,Тернопільський 

обласний онкологічний  диспансер” планується запровадити променеве 

лікування на апараті дистанційної гама-терапії, що дозволить лікувати 

пацієнтів із злоякісними утвореннями багатьох локалізацій. 

У комунальному некомерційному підприємстві ,,Тернопільський обласний 

перинатальний  центр ,,Мати і дитина” передбачається завершення 

реконструкції та технічного переоснащення будівлі центру. Введення в роботу 

всіх його структурних підрозділів суттєво покращить умови та підвищить 

рівень і якість діагностично-лікувальної медичної допомоги третинного рівня 

матерям та   новонародженим дітям в області, що дозволить знизити 

материнську і малюкову захворюваність та смертність.  

У комунальному некомерційному підприємстві ,,Тернопільська 

університетська лікарня” передбачається відкриття дитячої кардіохірургії . 

Операції проводитимуть як на відкритому серці, так і малоінвазивними 

методами лікування, що менш травматичні та не потребують тривалого 

відновлення. Для додаткової підготовки спеціалістів розглядають варіанти 
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співпраці з Національним інститутом серцево-судинної хірургії імені 

М.М.Амосова. 

Для завершення реалізації проєкту, що передбачає капітальний ремонт 

відділення анестезіології та інтенсивної терапії з операційним блоком 

Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні по вул. Академіка Сахарова, 

2 в м. Тернополі з  обласного бюджету передбачено виділення коштів у сумі 

1,5 млн гривень. Даний проєкт є пріоритетним для завершення в поточному 

році за рахунок фінансування з державного та обласного бюджету. 

Для реконструкції приміщень Тернопільського обласного центру 

соціальної реабілітації дітей-інвалідів з надбудовою та влаштуванням 

шатрового даху по вул. Академіка Сахарова, 2 в м. Тернополі з обласного 

бюджету передбачено 2 млн гривень. Даний проєкт є пріоритетним для 

завершення в поточному році за рахунок фінансування з державного та 

обласного бюджету. Крім того, на базі даного закладу у співпраці з Агенцією 

регіонального розвитку в Тернопільській області реалізовуватиметься проєкт 

,,Центр розвитку соціального підприємництва”, який фінансуватиметься в 

рамках секторальної підтримки ЄС. 

Поряд з тим, пріоритетним є здійснення реконструкції кардіологічного 

корпусу Микулинецької обласної фізіотерапевтичної лікарні реабілітації по 

вул. Галицькій, 2, у смт Микулинці Теребовлянського району. 

Для виявлення хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 в області 

продовжуватимуться заходи із забезпечення ефективного епідеміологічного 

нагляду з метою своєчасного реагування та організації необхідного комплексу 

протиепідемічних заходів, локалізації і ліквідації ,,вогнища” інфекційного 

захворювання. 

Закладам охорони здоров’я області буде забезпечено контроль щодо 

роботи мобільних медичних бригад  із проведення заборів зразків біологічних 

матеріалів від пацієнтів з підозрою на коронавірусну хворобу COVID-19 і 

забезпечення бригад засобами індивідуального захисту та виробами медичного 

призначення. 

Реалізація політики зайнятості населення у 2021 році здійснюватиметься 

шляхом регулювання процесів на ринку праці та сприяння продуктивній 

зайнятості населення; забезпечення надання якісних послуг із 

працевлаштування незайнятому населенню та безробітним; підвищення рівня 

професійної освіти, що дасть можливість задовольнити потребу роботодавців у 

необхідних кадрах та забезпечити гарантоване працевлаштування безробітних 

громадян; посилення мотивації до легальної та продуктивної зайнятості; 

стимулювання діяльності роботодавців щодо створення нових робочих місць; 

забезпечення зростання доходів населення, у тому числі підвищення рівня 

заробітної плати, детінізація виплати заробітної плати, погашення 

заборгованості з її виплати. 

Завдяки впровадженню заходів щодо підвищення конкурентоздатності 

місцевого бізнесу, легалізації трудових відносин, підвищення продуктивності 

праці та мінімальних соціальних стандартів у 2021 році очікується зростання 

середньомісячної заробітної плати одного штатного працівника на 15,5 %, 

відповідно її розмір становитиме 10840 гривень. 
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Прогнозується збільшення фонду оплати праці штатних працівників на 

2000  млн гривень (або на 12,4 %), який становитиме у 2021 році 18063,8  млн 

гривень. 

Чисельність прийнятих на роботу на новостворені робочі місця зросте до 

10200 осіб, а чисельність безробітних скоротиться до  46,8 тис. осіб (на 8,9 %). 

Важливим аспектом соціальної політики визначено підвищення 

ефективності програм соціальної допомоги, посилення їх адресної 

спрямованості на підтримку вразливих верств населення; впровадження заходів 

щодо соціальної адаптації сімей та дітей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах; залучення інститутів громадянського суспільства до процесу 

надання соціальних послуг населенню; популяризація розвитку соціального 

підприємництва для забезпечення статутної діяльності відповідних організацій. 

На виконання обласної комплексної програми соціальної підтримки 

малозахищених верств населення „Турбота” на 2021–2025 роки для 

забезпечення надання обласним громадським організаціям осіб з інвалідністю, 

які візьмуть участь у конкурсі фінансової підтримки, відповідно до порядку 

проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених 

обласними громадськими організаціями ветеранів, для виконання (реалізації) 

яких надається фінансова підтримка з обласного бюджету, на 2021 рік 

передбачено  10 624 тис. гривень.  Крім того, для надання матеріальної 

допомоги особам з інвалідністю та малозахищеним верствам населення області 

заплановано спрямувати 400 тис. гривень. У 2021 році продовжуватиметься 

робота в частині проведення заходів з питань дотримання умов проживання 

підопічних в установах і закладах соціального захисту населення, а також 

підготовки цих закладів до роботи в осінньо-зимовий період. 

На виконання обласної програми ,,Ветеран” на 2021 рік заплановано кошти 

в сумі 3106,1 тис. гривень для реалізації таких заходів, як надання фінансової 

підтримки обласним громадським організаціям ветеранів, які взяли участь у 

конкурсі фінансової підтримки відповідно до порядку проведення конкурсу з 

визначення програм (проєктів, заходів), розроблених обласними громадськими 

організаціями ветеранів, для виконання (реалізації) яких надається фінансова 

підтримка з обласного бюджету, а також надання матеріальної допомоги 

ветеранам війни та праці, людям похилого віку. 

На 2021 рік на виконання програми підтримки осіб, які брали участь в 

антитерористичній операції, операції Об’єднаних сил, членів сімей осіб, 

загиблих під час проведення антитерористичної операції та операції 

Об’єднаних сил, членів сімей Героїв Небесної Сотні, постраждалих учасників 

Революції Гідності на 2020–2024 роки передбачено 2672 тис. гривень. 

Важливими завданнями на 2021 рік з реалізації державної політики у сфері 

фізичної культури і спорту є виконання плану заходів Тернопільської області 

щодо реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в 

Україні на період до 2025 року „Рухова активність – здоровий спосіб життя – 

здорова нація”, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України  

від 18 серпня 2017 р. № 548-р; збільшення кількості населення, яке займається 

усіма видами фізкультурно-оздоровчої та спортивної направленості; 

покращення матеріально-технічної бази сфери фізичної культури і спорту, 
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збереження та утримання наявної бази незалежно від підпорядкування та 

форми власності; збереження провідних позицій успішної участі спортсменів 

області у всеукраїнських і міжнародних змаганнях. 

У 2021 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку 

продовжуватиметься будівництво спортивного комплексу в м. Бережани, 

реконструкція спортивних майданчиків із влаштуванням стадіону в навчально-

виховному комплексі ,,Боричівська загальноосвітня школа-сад І-ІІ ступенів – 

ДНЗ”, що у селі Боричівка Тернопільського району. 

Також розпочнеться будівництво/реконструкція нових об’єктів, що стали 

переможцями конкурсного відбору інвестиційних програм та проєктів 

регіонального розвитку у 2021 році та будуть реалізовуватись за рахунок 

коштів ДФРР, зокрема: реконструкція спортивного майданчика Тернопільської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 3 в м. Тернопіль, будівництво 

мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту 

Чортківської школи І-ІІІ ступенів № 7 по вул. Тараса Шевченка, 25 в  

м. Чортків, будівництво сільського стадіону по вул. Горішній в  

с. Трибухівці Чортківського району. 

Впровадження у комплексі передбачених заходів дозволить  збільшити 

кількість населення, залученого до фізкультурно-оздоровчої та спортивної 

роботи, у тому числі учнівської і студентської молоді; зберегти та забезпечити 

подальший розвиток спортивної інфраструктури, особливо в сільській 

місцевості; покращити результати виступів спортсменів області на 

всеукраїнських і міжнародних змаганнях. 

Відповідно до завдань Регіонального стратегічного плану дій 

реформування системи інституційного догляду та виховання дітей у 

Тернопільській області на 2019–2026 роки, затвердженого рішенням 

Тернопільської обласної ради від 26 лютого 2019 року № 1335, у 2021 році 

робота спрямовуватиметься на посилення ролі територіальної громади в 

забезпеченні найкращих інтересів дитини та реформування закладів 

інституційного догляду та виховання дітей з урахуванням потреб, думки й 

інтересів кожної дитини. 

Реалізація зазначених пріоритетів сприятиме першочерговій участі 

територіальної громади в забезпеченні найкращих інтересів дитини шляхом 

утворення служб у справах дітей, посад соціальних працівників та 

запровадження базових соціальних послуг для дітей і сімей з дітьми на рівні 

громади; охопленню не менше 93 % дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, влаштованих у сімейні форми виховання; 

зменшенню на 1-2 % кількості дітей, вилучених із сім’ї та влаштованих на 

цілодобове перебування до закладів інституційного догляду та виховання дітей. 

З метою зміцнення соціального статусу молоді у структурах суспільства, 

посилення правової, економічної і соціальної захищеності молодого покоління 

основними завданнями на 2021 рік будуть: збільшення кількості молоді, 

залученої до заходів з національно-патріотичного виховання, утвердження 

громадянської свідомості й активної позиції молоді; збільшення кількості 

молоді, залученої до здійснення заходів щодо формування здорового способу 

життя; збільшення кількості молодих людей, залучених до участі в заходах, 
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спрямованих на працевлаштування молоді (забезпечення первинної і вторинної 

зайнятості та самозайнятості молоді); збільшення кількості молодих людей, 

залучених до участі в заходах, спрямованих на забезпечення міжнародного 

молодіжного співробітництва. 

З метою забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей у 2021 році 

заплановано придбання путівок для дітей пільгових категорій на суму 

8231,6 тис. гривень, що дозволить охопити понад 3 тис. дітей. 

У 2021 році вживатимуться заходи щодо співфінансування проєктів 

територіальних громад з питань соціально-економічного розвитку територій; 

надання практичної допомоги з підготовки планів розвитку територіальних 

громад; методичний супровід територіальних громад з питань підготовки 

проєктів, які можуть фінансуватися за рахунок державного фонду 

регіонального розвитку; розроблення територіальними громадами генеральних 

планів і планів зонування населених пунктів.  

Надаватиметься всебічне сприяння громадським організаціям із залучення 

грантових коштів з метою підвищення активності громадян у питаннях 

управління територіальними громадами та розв’язання проблемних питань 

розвитку цих територій. 

Згідно з проведеним аналізом, у 2021 році очікується тенденція зростання 

загальної кількості малих підприємств та фізичних осіб-підприємців,які 

діятимуть в області. Кількість малих підприємств планується збільшити до  

4805 одиниць, відповідно кількість малих підприємств на 10 тис. населення 

становитиме 46 одиниць, а чисельність працюючих на малих підприємствах 

зросте до 28,3 тис. осіб. 

За рахунок малого підприємництва передбачається створити до 9 тис. 

робочих місць. Прогнозується також збільшення надходжень до бюджетів від 

діяльності підприємницьких структур на 5,3 % (відносно показника 2020 року) 

– до 2,3 млрд гривень. 

Зростання основних показників підприємництва відбуватиметься за умови 

сталості та результативності реформ, спрямованих на розвиток бізнесу, а також 

за умови покращення податкового адміністрування, запровадження доступного 

фінансування бізнесу, зокрема, зменшення ставок за кредитами для суб’єктів 

господарювання. 

Головним завданням у сфері розвитку освіти в 2021 році є задоволення 

освітніх потреб кожної дитини відповідно до її інтересів, здібностей.  

Продовжиться реформування освітньої галузі шляхом впровадження Нової 

української школи, формування нового освітнього простору, створення 

інноваційного середовища для якісного навчання дітей і молоді. 

У 2020/2021 навчальному році всі учні 1-3 класів закладів загальної 

середньої освіти області навчатимуться за новим Державним стандартом 

початкової загальної середньої освіти. 

Заклади загальної середньої освіти, які беруть участь у дослідно-

експериментальній роботі всеукраїнського рівня за темою „Розроблення і 

впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах 

реалізації нового Державного стандарту початкової загальної освіти”, 

впроваджуватимуть нові підходи щодо використання модельних програм та 
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навчальних матеріалів, оптимізації пошукової й дослідницької діяльності,  

визначення навчальних результатів і способів їх вимірювання, вдосконалення 

роботи з батьками в рамках упровадження педагогіки партнерства. 

Значна увага надаватиметься підвищенню кваліфікації педагогічних 

працівників та проведенню перепідготовки вчителів початкових класів для 

Нової української школи за відповідними програмами Міністерства освіти і 

науки України. Впроваджуватимуться нові механізми для розвитку та 

професійного зростання вчителів, один із них – це добровільна сертифікація 

вчителів, метою якої є виявлення і стимулювання педагогічних працівників з 

високим рівнем професійної майстерності, які володіють методиками 

компетентнісного навчання і новими освітніми технологіями та сприяють їх 

поширенню. Учителі пілотних шкіл продовжуватимуть підвищувати свою 

кваліфікацію шляхом участі в навчальних семінарах і конференціях з цього 

питання. 

Продовжиться робота щодо формування оптимальної мережі закладів 

освіти. Місцевими органами виконавчої влади й органами місцевого 

самоврядування вживатимуться заходи щодо забезпечення закладів  освіти 

сучасним обладнанням, кабінетами природничо-математичного циклу, 

транспортними засобами для підвезення дітей і вчителів. 

Буде розширено мережу інклюзивних класів для дітей з особливими 

освітніми потребами відповідно до потреб зазначеної категорії дітей. 

Впроваджуватимуться заходи щодо вдосконалення матеріально-технічного 

забезпечення, створення належних санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях 

закладів освіти, впровадження енергоощадних  технологій. 

Зростання рівня охоплення дітей відповідного віку дошкільною освітою 

буде забезпечено шляхом розбудови мережі закладів дошкільної освіти, 

насамперед у звільнених від оренди приміщеннях, та будівництва нових 

закладів дошкільної освіти. 

У 2021 році продовжиться робота з модернізації мережі професійної 

освіти, проводитиметься створення регіональних багатопрофільних центрів з 

урахуванням географічного розташування, демографічної ситуації, пріоритетів 

регіонального ринку праці та його потреби у кваліфікованих робітничих 

кадрах. Продовжуватиметься створення навчально-практичних центрів на базі 

закладів професійної освіти, впровадження нових професій та елементів 

дуального навчання за участю роботодавців. 

Продовжиться розвиток ступеневої освіти висококваліфікованих 

робітників і молодших спеціалістів у закладах професійної (професійно-

технічної), фахової передвищої та вищої освіти відповідно до потреб ринку 

праці в області.  

У вищій та фаховій передвищій освіті продовжиться здійснення заходів з: 

модернізації освітнього середовища, ліцензування затребуваних на ринку праці 

нових спеціальностей; забезпечення права осіб з інвалідністю на отримання 

якісних освітніх послуг у закладах вищої та фахової передвищої освіти області, 

дотримання принципу доступності освіти для людей з обмеженими 

можливостями, що дозволить молодим людям більш повно реалізувати свій 

потенціал і не бути відторгненими від суспільного життя; дослідження ринку та 
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розроблення інвестиційних проєктів, орієнтованих на розвиток економічного 

потенціалу держави в цілому та Тернопільської області зокрема, у тому числі  

територіальних громад; підтримки бізнес-проєктів студентів та сприяння 

подальшому працевлаштуванню випускників; сприяння створенню нових 

робочих місць для молодих підприємців, враховуючи інформаційно-

консультаційну підтримку їхньої діяльності; активного впровадження в 

освітній процес сучасних технологій виробництва, налагодження співпраці між 

роботодавцями та закладами освіти для впровадження елементів дуальної 

форми навчання, проходження практики та працевлаштування випускників. 
Однією з основних тенденцій у галузі культури в області у 2021 році буде 

розвиток і збереження аматорського мистецтва. У зв’язку з цим протягом 
наступного року заплановано провести приблизно 20 фестивалів і 
15 свят. 

З метою збереження об’єктів культурної спадщини області впродовж  

2021 року Тернопільським обласним центром охорони та наукових досліджень 

пам’яток культурної спадщини планується провести: перевірку стану  

1319 пам’яток з фотофіксацією, зі складанням актів стану збереження на 

території Бережанської (217 об’єктів), Нараївської (83 об’єкти), 

Саранчуківської (72 об’єкти), Більче-Золотецької (72 об’єкти), Борщівської   

(164 об’єкти), Іване-Пустенської (75 об’єктів), Мельнице-Подільської  

(170 об’єктів), Скала-Подільської (90 об’єктів), Бучацької (160 об’єктів), 

Золотопотіцької (81 об’єкт), Трибухівської (53 об’єкти), Васильковецької  

(82 об’єкти) територіальних громад області; охоронні археологічні роботи на  

3-х аварійних пам’ятках археології, роботи щодо визначення меж 4-х пам’яток 

археології, а також археологічні роботи на пам’ятці археології городищі 

литовського періоду біля  с. Колодне Тернопільського району; створення і 

доповнення бази даних на 1346 об’єктах культурної спадщини; паспортизацію 

10 об’єктів культурної спадщини, організацію та проведення 

2 пам’яткоохоронних і краєзнавчих експедицій, обстеження області для 

виготовлення 2 проєктів землеустрою на землі історико-культурного 

призначення, під об’єктами культурної спадщини (археології, архітектури, 

історії). 

Планується підготовка та видання друкованої продукції про пам’ятки 

Тернопільщини, проведення 2 виставок пам’яток і об’єктів культурної 

спадщини, виготовлення та встановлення 20 охоронних дощок на пам’ятках 

археології та історії.  

Поряд з тим, важливим є також продовження проєкту будівництва 

приміщення музею  в рамках реалізації проєкту ,,Lemko S.V.I.T” на території 

музейного комплексу ,,Лемківське село” за адресою урочище Лемківська Ватра, 

1 в м. Монастириська Тернопільської області.  

Упродовж 2021 року, з метою вшанування українців, постраждалих у  

XX столітті внаслідок окупаційних режимів, Героїв Небесної Сотні, учасників 

антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил, будуть проводитись 

науково-пошукові роботи на 10 об’єктах для виявлення та вивчення матеріалів, 

які призвели до злочинів окупаційних режимів на території області; буде 

здійснено інвентаризацію 30 існуючих облікованих поховань осіб, які загинули 
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на території області під час воєн XX століття; буде створено державний реєстр 

військових поховань учасників Другої світової війни та реєстр пам’ятників і 

пам’ятних знаків Героям Небесної Сотні, учасникам антитерористичної 

операції та операції Об’єднаних сил. 

У галузі житлово-комунального господарства в 2021 році пріоритетними 

питаннями будуть: підвищення ефективності та надійності функціонування 

житлово-комунальних систем життєзабезпечення населення, поліпшення якості 

житлово-комунальних послуг і благоустрою з одночасним зниженням 

нераціональних витрат та забезпечення стабільної роботи житлово-

комунального господарства. 

Підприємствами комунальної теплоенергетики області вживатимуться 

заходи щодо  стовідсоткового оснащення багатоквартирних житлових будинків 

і нежитлових будівель області вузлами комерційного обліку теплової енергії і 

гарячої води, у тому числі стовідсоткового встановлення індивідуальних 

теплових пунктів у багатоквартирних будинках міста Тернополя. 

У сфері благоустрою населених пунктів області продовжуватиметься 

реконструкція мереж зовнішнього освітлення вулиць; реконструкція та ремонт 

комунальних доріг; розроблення проєктів санітарного очищення населених 

пунктів області; впровадження роздільного збирання побутових відходів у 

населених пунктах; підвищення рівня культури у сфері поводження з 

відходами, припинення експлуатації несанкціонованих стихійних сміттєзвалищ.  

Продовжуватиметься робота щодо розвитку ринку управителя житла. 

У 2021 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку 

та ресурсів місцевих бюджетів буде здійснено реконструкцію каналізаційної 

мережі м. Монастириська, розпочнеться будівництво дощового колектора  по 

вул. Галицькій у м. Тернопіль та реконструкція очисних споруд міста Заліщики 

(вул. Стефаника, 60Д). 

З метою забезпечення достатнього рівня безпеки населення, територій 

області й ефективних дій щодо запобігання і реагування на надзвичайні 

ситуації техногенного та природного характеру в області у 2021 році 

продовжуватиметься реалізація програми захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на  

2018–2022 роки. 

З метою запобігання виникненню надзвичайної ситуації техногенного та 

природного характеру, послідовного зниження ризику їх виникнення, 

підвищення рівня безпеки та захисту територій від наслідків таких ситуацій 

здійснюватимуться заходи щодо вдосконалення та утримання регіональної 

автоматизованої системи централізованого оповіщення населення на базі 

сучасних технологій, створення та накопичення регіонального матеріального 

резерву цивільного захисту; запроваджуватимуться сучасні форми й методи 

підготовки місцевих органів виконавчої влади й органів місцевого 

самоврядування, їх керівного складу щодо запобігання виникненню 

надзвичайних ситуацій та організації ліквідації їх наслідків, організації 

життєзабезпечення потерпілого населення; здійснюватиметься систематичний 

контроль за станом захисних споруд та їх готовністю до використання за 

призначенням. 
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Крім того, на виконання програми захисту населення і територій області 

від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на  

2018–2022 роки (зі змінами) передбачається фінансування заходів щодо 

створення та накопичення регіонального матеріального резерву в обсязі 5 млн 

гривень, із них на 2021 рік – 2,1 млн гривень. З метою оперативного реагування 

на надзвичайні ситуації у 2021 році  заплановано поповнення регіонального 

матеріального резерву дизпаливом, автобензином, засобами радіаційного та 

хімічного захисту й іншим майном відповідно до визначеної номенклатури. 

У 2021 році діяльність у цьому напрямі буде спрямована на формування 

раціонального природокористування з метою переходу до сталого, екологічно 

збалансованого розвитку регіону. 

Виконуючи поставлені завдання щодо збільшення площі природно-

заповідного фонду в області до середньоєвропейських показників, у 2021 році 

планується змінити межі (розширити територію) національного природного 

парку  „Кременецькі гори”  на 532,84 га.  

З метою збільшення площі природно-заповідного фонду до науково 

обґрунтованих індикативних показників планується завершення процедури 

організації 18 нових територій та об’єктів природно-заповідного фонду 

місцевого значення загальною площею 330,92  га погодження із земле-  і 

лісокористувачами, відповідними органами  виконавчої влади  і місцевого 

самоврядування та подання пропозицій обласній раді про їх оголошення.  

Запровадження європейської практики поводження з відходами, зокрема 

щодо завершення ліквідації стихійних сміттєзвалищ, приведення у належний 

санітарний стан існуючих сміттєзвалищ, створення в населених пунктах області 

умов для роздільного збирання твердих побутових відходів, вжиття заходів з 

організації роздільного збирання твердих побутових відходів та доставки їх на 

пункти вторинної сировини дасть змогу розв’язати низку проблем, пов’язаних з 

безконтрольним накопиченням і захороненням відходів, утворенням стихійних 

сміттєзвалищ, порушенням вимог екологічної безпеки під час поводження з 

відходами. 
 

Стратегічна ціль ІІ: ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

РЕГІОНУ 
 

Упродовж 2021 року продовжуватиметься робота щодо подальшого 

розвитку і підтримки малого та середнього підприємництва області відповідно 

до визначених завдань і заходів проєктом обласної програми розвитку малого 

та середнього підприємництва на 2021–2023 роки. 

Продовжуватиметься та розширюватиметься співпраця з партнерами 

програм і проєктів міжнародної технічної допомоги (МТД), фінансовими 

установами й організаціями, готуватимуться проєктні заявки на участь у них, 

прийматиметься активна участь у розробці проєктів. 

Налагоджуватиметься робота та розширюватиметься співпраця мережі 

центрів підтримки підприємництва області та консультативних пунктів для 

бізнесу в територіальних громадах області з суб’єктами господарювання, 

бізнес-асоціаціями, науковими установами, організаціями й іншими 

зацікавленими сторонами. 
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Продовжуватиметься партнерство з Фондом розвитку підприємництва, 

банками-партнерами Фонду й іншими фінансовими установами й організаціями 

в частині здійснення фінансово-кредитної підтримки суб’єктів малого та 

середнього підприємництва (далі – МСП) області. 

Забезпечуватиметься залучення суб’єктів мікропідприємництва та малого 

підприємництва області до участі в державній програмі ,,Доступні кредити  

5-7-9%”. 

З метою сприяння виходу суб’єктів МСП на зовнішні ринки та 

налагодження їхньої зовнішньоекономічної кооперації продовжуватиметься 

співпраця із Програмою GIZ ,,Fit for Partnership with Germany” (співпраця із 

Німеччиною). 

Одночасно забезпечуватиметься участь у реалізації пілотного проєкту 

Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 

та Офісу розвитку малого і середнього підприємництва щодо функціонування 

мережі центрів підтримки підприємництва на регіональному й місцевому рівні. 

Забезпечуватиметься здійснення інформаційної підтримки представників 

малого і середнього підприємництва та потенційних суб’єктів господарювання 

щодо умов ведення бізнесу, особливостей оподаткування, застосування 

законодавства про працю, програм розвитку малого бізнесу, грантів, інших 

можливостей залучення фінансових ресурсів, можливостей виходу на нові 

зовнішні ринки та ринки інших регіонів України тощо.  

Продовжуватиметься робота ,,гарячої телефонної лінії” з питань підтримки 

та розвитку підприємництва як системи зворотного зв’язку між місцевою 

владою і представниками бізнесу. 

Суб’єкти господарювання залучатимуться до участі в державних 

закупівлях, що відбуваються за допомогою електронної системи ,,ProZorro”, в 

області реалізовуватиметься проєкт щодо організації електронних торгів 

(аукціонів) з використанням електронної торгової системи ,,ProZorro.  

Продажі”. 

У сфері торгівлі та надання послуг у 2021 році заплановано збільшення 

обсягів реалізації продукції: роздрібного товарообороту підприємств, які 

здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, на 2 % – до 9,87 млрд гривень та 

обсягу реалізованих послуг підприємствами сфери послуг на 1,6 % – до  

6,38 млрд гривень (у порівнянні з показниками 2020 року). 

Зростання обсягів роздрібного товарообороту передбачено завдяки 

легалізації роздрібного товарообігу, відкриттю нових торговельних закладів, 

зокрема в сільській місцевості, підвищенню якості торговельного 

обслуговування населення. 

Зростання обсягів надання послуг планується завдяки розширенню мережі 

підприємств сфери надання послуг, залученню суб’єктів господарської 

діяльності побутової сфери до виїзного обслуговування мешканців у населених 

пунктах, у яких відсутні стаціонарні пункти обслуговування, підвищенню 

якості побутового обслуговування. 

У 2021 році Південно-західним міжобласним територіальним відділенням 

Антимонопольного комітету України в межах чинного законодавства 
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продовжуватиметься робота щодо захисту економічної конкуренції на 

системоутворюючих та споживчих ринках області. 
Метою такої діяльності є не тільки притягнення порушників 

конкуренційного законодавства до відповідальності, а й припинення 
відповідних порушень, запобігання їх вчиненню, що сприятиме відновленню 
та/або покращенню конкуренції на регіональних ринках. 

З метою продовження реалізації політики енергоефективності й 

енергозбереження та скорочення обсягів споживання енергоносіїв у області 

запроваджуватиметься система енергетичного менеджменту, залучатимуться 

кошти інвесторів у бюджетну сферу через ЕСКО-механізми, підприємствами 

комунальної теплоенергетики та бюджетної сфери проводитиметься 

переведення котелень, що обслуговують об’єкти соціальної сфери, на 

використання місцевих альтернативних видів палива, здійснюватиметься 

санація житлових будинків і об’єктів соціальної сфери, надаватиметься 

сприяння щодо реалізації проєктів з використанням енергії сонця для 

вироблення електричної енергії.  

Для визначення енергоефективності будинків і споруд, їх паспортизації 

проводитиметься енергетичний аудит, продовжуватиметься робота щодо 

кредитування населення на впровадження енергоефективних заходів і 

впроваджуватиметься комерційний облік теплової енергії та водопостачання. З 

метою мінімізації споживання енергоносіїв при обігріві населенням власного 

житла у 2021 році продовжуватиметься дія Урядової програми ,,Теплі кредити”, 

програми ,,Енергодім” та проєкту ,,Енергоефективність громадських будівель в 

Україні”.  

Спільна робота органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування спрямовуватиметься на пошук позабюджетних альтернативних 

джерел фінансування і налагодження співпраці з міжнародними фондами, 

програмами, грантами й інвесторами для сприяння реалізації проєктів у сфері 

енергоефективності й енергозбереження. 

Основними напрямами діяльності, на які у 2021 році будуть спрямовані 

зусилля у сфері розвитку туристично-рекреаційної галузі області, є: участь у 

спільних проєктах регіонального співробітництва (у туристично-рекреаційній 

сфері)у рамках співпраці з іншими регіонами України та у проєктах 

міжнародної технічної допомоги для розвитку туристичної інфраструктури; 

формування комплексних туристичних продуктів у пріоритетних для області 

видах туризму для обслуговування внутрішніх та іноземних туристів; 

модернізація інфраструктури на основних туристичних маршрутах, 

облаштування місць для стоянок і короткочасних зупинок туристично-

екскурсійних автобусів, автотуристів; представлення туристичних продуктів 

Тернопільщини на міжнародних, всеукраїнських і регіональних спеціалізованих 

виставкових заходах;  організація прес- та інфотурів для всеукраїнських та 

регіональних засобів масової інформації, представників бізнесу; супровід і 

наповнення туристичного сайту ,,TERNOPIL’YA” та однойменної сторінки в 

соціальних мережах; сприяння створенню туристично-інформаційних центрів у 

малих містах області. 

Реалізація вказаних завдань забезпечить позитивний імідж Тернопілля на 
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туристичному ринку, збільшить в’їзний туристичний потік та частку 

очікуваних доходів від сфери туризму. 

Зростання будівництва в області буде здійснюватися завдяки активізації 

будівельних робіт шляхом залучення кредитних та інвестиційних ресурсів у 

будівництво багатоквартирних житлових будинків, завершення будівництва 

об’єктів з високою ступінню будівельної готовності, будівництва об’єктів, 

фінансування яких здійснюється за рахунок державних капітальних видатків. 

За прогнозними даними, у 2021 році обсяг виконаних будівельних робіт 

становитиме  2,5 млрд гривень, що на 2,5 % більше прогнозованого показника 

2020 року. За рахунок різних джерел фінансування всіма суб’єктами 

господарювання передбачається ввести в експлуатацію 320 тис. кв. метрів 

загальної площі житла, 125,3 % до показника 2020 року. 

Обсяг прийнятої в експлуатацію загальної площі житла в розрахунку на  

10 тис. населення збільшиться на 25,4 % – до 3080,8м2. 

У 2021 році продовжуватиметься робота із залучення інвестицій у 

розвиток економіки області та підвищення ефективності інвестування шляхом 

збільшення капітальних інвестицій у реалізацію інвестиційних проєктів, які 

передбачають впровадження сучасних технологій, модернізацію застарілих 

виробництв, що дозволить підвищити конкурентоспроможність як економіки 

області в цілому, так і окремих її пріоритетних галузей. 

За прогнозними розрахунками, у 2021 році передбачається залучити в 

економіку області 7,3 млрд гривень капітальних інвестицій, що на 21% більше 

прогнозованого показника 2020 року. 

У виробничій сфері основна частка капітальних інвестицій з розвитку 

основних фондів буде спрямована на розширення, реконструкцію, технічне та 

технологічне переоснащення діючих підприємств. 

Реалізовуватимуться проєкти регіонального розвитку за рахунок залучення 

коштів державного фонду регіонального розвитку, інших субвенцій і 

державних програм, фінансового ресурсу місцевих бюджетів, які 

враховуватимуться до інвестиційного „портфелю” області. 

Спільно з виконавчими комітетами Тернопільської та Чортківської міських 

рад продовжуватиметься робота щодо створення в області індустріальних 

парків. Разом з тим, Борщівська та Лановецька територіальні громади стали 

учасниками проєкту регіонального розвитку ,,Мережа індустріальних парків 

,,Західний індустріальний кластер”, який є переможцем конкурсного відбору 

проєктів, які можуть фінансуватися за кошти Європейського Союзу в рамках 

програми секторальної підтримки. 

Крім того, у 2021 році в області розпочнеться реалізація ще 3 проєктів – 

переможців вищезгаданого конкурсу, зокрема передбачається: 

створення простору для комфортного відпочинку жителів та гостей у  

м. Збаражі з метою покращення якості життя населення шляхом проведення 

капітального ремонту прибережної зони озера як одного з елементів розвитку 

міської інфраструктури (проєкт реалізовуватиметься Збаразькою міською 

радою; загальний бюджет проєкту – 11,57 млн гривень); 

будівництво креативного ХАБу ,,Територія успіху” у м. Чортків з метою 

сприяння самозайнятості та розвитку малого та середнього бізнесу в секторі 
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креативного підприємництва (проєкт реалізовуватиметься Чортківською 

міською радою; загальний бюджет проєкту – 23,4 млн гривень); 

створення центру розвитку соціального підприємництва (проєкт 

реалізовуватиметься Агенцією регіонального розвитку в Тернопільській 

області; загальний бюджет проєкту – 5,8 млн гривень).  

Діяльність Агенції регіонального розвитку в Тернопільській області 

спрямовуватиметься на підвищення інвестиційної привабливості області, 

забезпечення надходження іноземних інвестицій в економіку області, 

підготовку пріоритетних для області інвестиційних проєктів. 

Прогнозуючи показник обсягу прямих іноземних інвестицій у 2021 році 

необхідно врахувати існуючі тенденції щодо їх залучення. Згідно з новими 

прогнозами Конференції ООН з торгівлі і розвитку (ЮНКТАД), в період 2020- 

2021 років очікується значне скорочення потоків прямих іноземних інвестицій. 

Це показує, що глобальне поширення COVID-19 впливає також і на укладення 

міжнародних інвестиційних угод. 

Зважаючи на вищезазначене, у 2021 році слід очікувати незначного 

статистичного зростання обсягу прямих іноземних інвестицій в економіці 

області, а саме на 1,0% до прогнозних підсумків 2020 року (39,5 млн дол. 

США). 

Прогнозується збільшення обсягів експорту товарів до 460 млн дол. США 

(+2,6% до підсумків 2020 року) та імпорту до 422,0 млн дол. США (+101,8%) 

відповідно. За таких умов зовнішньоторговельний оборот товарами області 

становитиме 882 млн дол. США (102,2% до підсумків 2020 року). 

Актуальними питаннями у 2021 році будуть такі: розвиток міжнародного 

міжрегіонального та транскордонного співробітництва, сприяння європейській 

та євроатлантичній інтеграції, системне залучення та супровід міжнародної 

технічної допомоги, співпраця із закордонними українцями, промоція та 

формування позитивного міжнародного іміджу Тернопільщини. 

У рамках участі у Програмі Транскордонного Співробітництва 

Європейського Інструменту Сусідства „Польща – Білорусь – Україна 2014 –

2020” протягом 2021 року забезпечуватиметься реалізація 5 проєктів:  

„Кордони рівних можливостей (грант ЄС для України – 750 000,00 євро  

/Тематична ціль „Безпека”) – передбачено будівництво реабілітаційного центру 

для дітей з інвалідністю у м. Кременець; 

„Пізнаймо один одного − українці в Сувалках, поляки в Тернополі”(грант 

для України – 19 039,00 євро / Тематична ціль „Спадщина”) – передбачено 

створення брендового туристичного продукту польсько-українських 

прикордонних регіонів; 

„Збереження символіки у техніці народних ремесел” (грант для України -  

18 375,30 євро / Тематична ціль „Спадщина”) – передбачено проведення 

навчальних майстер-класів зі збереження техніки народних ремесел; 

„Музика прикордонних областей” (грант для України – 26 383,00 євро / 

Тематична ціль „Спадщина”) – передбачено проведення днів української і 

польської культури та традицій; 



 55 

„Спільна історія двох міст – Тернопіль та Замосць” (грант для України –  

27 702,90 євро / Тематична ціль „Спадщина”) – передбачено проведення 

історичних досліджень. 

Тернопільською облдержадміністрацією ініційовано питання включення 

Тернопільської області до Дунайської транснаціональної програми  

2021–2027 років. Це створить додаткові стимули для нашого регіону щодо 

участі у проєктах транскордонної співпраці й отримання європейського досвіду 

в розвитку територій, залучення додаткових коштів для реалізації місцевих 

ініціатив. 

З метою покращення експлуатаційного стану автомобільних доріг 

державного значення за напрямками міжнародних транспортних коридорів, для  

безпечного і комфортного здійснення перевезень вантажів і пасажирів  у  

2021 році планується відремонтувати 200 км доріг з орієнтовним обсягом 

фінансування 3500 млн гривень. Постановою Кабінету Міністрів України  

від 17 лютого 2021 р № 122 „Деякі питання дорожнього господарства” 

затверджено перелік об’єктів будівництва, капітального та поточного ремонту  

на суму 1068,706 тис. гривень.   

Також передбачається проведення робіт із будівництва,  ремонту  та 

утримання майданчиків для розміщення пунктів габаритно – вагового 

контролю на автомобільних дорогах з інтенсивним рухом вантажних 

транспортних засобів на суму 100 млн гривень. З метою забезпечення 

безпечних умов руху на вуличній мережі населених пунктів області планується 

встановлення та заміна засобів організації дорожнього руху на суму 33 млн 

гривень (встановлення нових дорожніх знаків, світлофорів, здійснення 

дорожньої розмітки тощо). 

У 2021 році основну частину робіт з відновлення і розвитку мережі доріг 

загального користування місцевого значення також планується виконати за 

рахунок коштів субвенції з державного бюджету на фінансове забезпечення 

будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг 

загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної 

власності у населених пунктах. 

На ремонт та утримання доріг місцевого значення буде залучено 616,2 млн 

гривень коштів зазначеної субвенції. У 2021 році заплановано здійснення 

реконструкції 9550 кв. м вулиць комунальної власності у населених пунктах, 

капітального ремонту 1,4 км доріг загального користування місцевого значення 

та 129,1 погонних метрів мостів. Поточним середнім ремонтом планується 

відремонтувати 79,5 км доріг загального користування місцевого значення та 

103 250 кв. м доріг комунальної власності у населених пунктах. 

Основні зусилля  будуть направлені на збільшення обсягів ремонтних 

робіт на дорогах місцевого значення,  впровадження сучасних ефективних,  

енерго- та ресурсозберігаючих матеріалів та технологій, що забезпечують 

високу якість і довговічність дорожніх та мостових конструкцій. 

Основні завдання в наступному році будуть спрямовані на збільшення 

обсягів і підвищення якості робіт з будівництва, реконструкції та ремонту доріг 

шляхом створення конкурентного середовища в експлуатаційному утриманні 

доріг і збільшення ефективності використання бюджетних коштів, активізації 
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робіт щодо утримання доріг області в належному технічному стані, підвищення 

якості та рівня безпеки перевезень пасажирів і вантажів завдяки оновленню 

рухомого складу всіх видів транспорту та приведенню транспортної 

інфраструктури області до сучасних вимог, створення сприятливих умов для 

інвестування транспортної галузі.  

Створення безпечних і комфортних умов руху транспортних засобів на 

вулично-дорожній мережі знизить рівень аварійності та тяжкості наслідків 

дорожньо-транспортних пригод. 

У результаті вжитих заходів обсяги перевезення вантажів усіма видами 

транспорту становитимуть 9176,8 тис. тонн, що на 0,2 % більше показника  

2020 року, в тому числі залізничним – 4754,9 тис. тонн, що на 11,4 % менше 

показника 2020 року, автомобільним – 4404,1 тис. тонн (+16 %). 

У 2021 році прогнозується зростання обсягів виробництва промислової 

продукції на 1,5 % у порівнянні з показниками 2020 року. 

Прогнозований обсяг реалізованої промислової продукції у 2021 році 

становитиме 21,6 млрд гривень, що на 2,5% більше показника 2020 року. 

Серед основних видів товарів продовольчої групи прогнозується 

збільшення виробництва м’яса і субпродуктів на 1,5%, ковбасних виробів – на 

3,8%, борошна – на 0,3%, хлібобулочних виробів – на 2,2%. 

Серед продуктів непродовольчої сфери заплановано зростання 

виробництва меблів на 0,4 тис. штук, цегли керамічної – на 0,2 млн штук, 

конструкцій збірних для цивільного будівництва з цементу, бетону чи 

штучного каменю – на 0,4 тис.м3; розчинів бетонних, готових для використання 

– на 2,3 тис. тонн; люстр, ламп та іншого освітлювального обладнання – на 6,3 

тис. штук; піску, гальки, гравію та щебеню для будівництва –  на 68,3 тис.м3. 

У 2021 році передбачено реалізацію низки інвестиційних проєктів 

підприємств промислового комплексу, спрямованих на модернізацію та 

виробництво інноваційної імпортозамінної продукції. 

Так, заплановано будівництво підприємства з оброблення каменю у 

с. Залужжя Кременецького району, цеху з фасування торфу в с. Онишківці 

Кременецького району, розширення виробничих площ і потужностей на ТОВ 

,,Панорама”, розширення виробничих площ для виробництва заморожених ягід 

на ТОВ ,,Бері Трейд”,  оновлення  виробничого обладнання  у виробничих 

цехах ТОВ ,,Кременецьке молоко”, встановлення додаткової лінії з 

виробництва булочних виробів на ПП ,,Шумськ Хліб”. 

Протягом 2021 року прогнозується залучити до промислового комплексу 

майже  1,8 млрд гривень інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування. 

 

Стратегічна ціль ІІІ: РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 
 

 

Розвиток сільського господарства у 2021 році буде забезпечуватися 

шляхом реалізації заходів, спрямованих на створення сприятливих умов для 

комплексного розв’язання соціальних проблем села, а також розвитку сільських 

територій, зростання доходів сільського населення, створення 

високоефективного конкурентоспроможного аграрного сектору, у тому числі  
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в рамках виконання заходів комплексної програми розвитку агропромислового 

комплексу Тернопільської області на 2021–2025 роки. 

Крім того, одним з основних напрямів, що впливатиме на покращення 

виробничої діяльності сільгосптоваровиробників області, буде впровадження 

нових інвестиційних проєктів для оснащення сільгоспвиробництва новою 

ефективною ресурсозберігаючою технікою і технологіями виробництва й 

переробки продукції для підвищення врожайності сільгоспкультур і 

продуктивності великої рогатої худоби та свиней. 

У сфері агропромислового комплексу Тернопільської області у 2021 році 

планується реалізувати 4 інвестиційні проєкти, із них:  

1 – у сфері тваринництва, зокрема будівництво молочного комплексу ТОВ 

„Україна” у селі Кошляки  Тернопільського району – на 1500 голів корів;  

2 – у галузі рослинництва, зокрема будівництво наступної черги 

фруктосховища та лінії з фасування і сортування плодів ФГ „Гадз” ємністю на 

6 тис. тонн у с. Трибухівці Чортківського району; будівництво заводу з 

виробництва соків, джемів ФГ „Гадз” потужністю 3 тонни/год;  

1 – у переробній галузі, зокрема будівництво І черги потужностей 

зернового елеватора місткістю 30 тис. тонн СОК „Озернянський” в с. Озерна 

Тернопільського району. 

У результаті вжитих заходів обсяг валової продукції сільського 

господарства (у постійних цінах 2016 року) у 2021 році зросте на 0,1 % у 

порівнянні з показником за 2020 рік і становитиме 24 028,5 млн гривень.  

Валова продукція сільського господарства на душу населення становитиме            

23 208,6 гривні (на рівні показника 2020 року).  

За прогнозними розрахунками, у всіх категоріях господарств у 2021році 

очікується збільшення на 7,1% цукрових буряків, картоплі – на 0,1%, овочів – 

на 1,1 %.  

Планується збільшення всіма категоріями господарств виробництва 

молока на 0,4% – до 470 тис. тонн, яєць на рівні показника 2020 року  –  

582,6 млн штук, виробництво м’яса становитиме 83,2 тис. тонн. 
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РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМНИХ ЗАВДАНЬ 
 

Порівняльний аналіз основних показників соціально-економічного та 

культурного розвитку області за 2020 рік, а також планових показників вказує 

на можливість досягнення мети й завдань програми в 2021 році. 

Зокрема, прогнозується зростання таких основних макроекономічних 

показників: 

промислового виробництва на  1,5 %; 

обсягу реалізованої промислової продукції на 2,5 % – до 21,6 млрд 

гривень;  

обсягу валової продукції сільського господарства – до 24 млрд гривень, що 

на 0,1 % більше очікуваного показника 2020 року; 

обсягів будівельної продукції – на 2,5 %; 

обсягу капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел  

фінансування на 21,3 % – до 7,3 млрд гривень;  

зовнішньоторговельного обороту товарами на 2,2 % – до 882,0 млн дол. 

США;  

надходжень єдиного податку на 5,2 % – до 26,4 млн гривень, податку на 

майно на 9,9 % – до 69,9 млн гривень, податку на доходи фізичних осіб 

на 13,1 % – до 424,3 млн гривень; 

середньомісячної заробітної плати на 15,5 % – до 10840 гривень; 

фонду оплати праці штатних працівників, зайнятих у сферах економічної 

діяльності, на 12,4 % – майже до 18,1 млрд гривень; 

обсягу роздрібного товарообороту на 2 % – до 9,1 млрд гривень, обсягу 

реалізованих послуг на 1,6 % – до 6,4 млрд гривень; 

обсягів перевезень вантажів усіма видами транспорту  на 0,2 % – до  

9,2 млн тонн, у тому числі автомобільним на 16 % – до 4,4 млн тонн; 

кількості малих підприємств на 0,3 % – до 4,8 тис. одиниць, що складатиме 

46 бізнесових структур на 10 тис. осіб наявного населення; 

чисельності працюючих на малих підприємствах на 0,7 % – до 28,3 тис. 

осіб; 

чисельності прийнятих на новостворені робочі місця на 13,9 % – до  

10,2 тис. осіб, при цьому чисельність безробітних скоротиться на 8,9 % і 

становитиме 46,8 тис. осіб; 

 частки дітей сільської місцевості, для яких організовано підвезення до 

місця навчання і додому, від загальної кількості учнів, які цього потребують, на 

0,4 відсоткових пункти – до 99,9 %. 

Аналіз макроекономічних показників розвитку області вказує на 

можливість виконання плану доходів місцевих бюджетів. 
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ОСНОВНІ ЗАХОДИ  

щодо виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської області на 2021 рік 

 

№ 

з/п 
Назва заходу 

Термін 

виконання 

Відповідальні виконавці 

 

Стратегічна ціль І: РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ТА ПІДВИЩЕННЯ  

СТАНДАРТІВ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ 

I. Охорона здоров’я  

1. Забезпечення  модернізації системи охорони здоров’я в 

області в межах чинного законодавства та відповідно до 

затверджених державних соціальних стандартів 

протягом 

року 

управління охорони здоров’я 

облдержадміністрації, райдержадміністрації, 

органи місцевого самоврядування  

2. Реконструкція приймальних відділень в опорних 

лікувальних закладах 

протягом 

року 

управління охорони здоров’я 

облдержадміністрації, райдержадміністрації 

3. Впровадження променевої терапії на лінійному 

прискорювачі в Тернопільському обласному 

онкологічному диспансері 

протягом 

року 

управління охорони здоров’я 

облдержадміністрації 

4. Відкриття додаткових пунктів швидкої медичної 

допомоги відповідно до потреби для забезпечення 

вчасного доїзду швидкої допомоги 

протягом 

року 

управління охорони здоров’я 

облдержадміністрації, райдержадміністрації  

5. Забезпечення лікувально-профілактичних закладів 

медичним обладнанням 

протягом 

року 

управління охорони здоров’я 

облдержадміністрації, райдержадміністрації, 

органи місцевого самоврядування 

6. Покращення надання медико-соціальних послуг 

малозабезпеченим громадянам області відповідно до 

соціальних норм і нормативів 

протягом 

року 

управління охорони здоров’я 

облдержадміністрації, обласна організація 

Товариства Червоного Хреста України 

7. Вжиття заходів щодо створення перинатальних центрів 

2-го рівня на базі акушерських відділень та відділень 

неонатального догляду міської лікарні № 2, 

Кременецької та Чортківської центральних районних 

комунальних лікарень 

протягом 

року 

управління охорони здоров’я 

облдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування 
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8. Покращення матеріально-технічної бази лікувально-

профілактичних закладів області 

протягом 

року 

управління охорони здоров’я 

облдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування 

 

II. Соціальний захист населення 

1. Виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у 

складних життєвих обставинах, для подальшого надання 

їм відповідної допомоги  

 

 

протягом 

року 

Тернопільський обласний центр соціальних 

служб, департамент соціального захисту 

населення, управління освіти і науки, відділ 

сім’ї та молоді, служба у справах дітей 

облдержадміністрації, обласне відділення Фонду 

соціального захисту інвалідів, 

райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування, організація роботодавців 

області 

2. Забезпечення соціальної підтримки та пенсійного 

забезпечення,відповідно до чинного законодавства, 

сімей військовослужбовців, що загинули під час 

проведення антитерористичної операції на Сході 

України, а також сімей героїв Небесної Сотні з 

Тернопільщини 

 

протягом 

року 

Головне управління Пенсійного фонду України 

в області, департамент соціального захисту 

населення, управління освіти і науки; охорони 

здоров’я; сім’ї та молоді, служба у справах дітей 

облдержадміністрації, райдержадміністрації, 

органи місцевого самоврядування 

3. Надання соціальної та професійної допомоги  учасникам 

антитерористичної операції 

протягом 

року 

департамент соціального захисту населення, 

управління освіти і науки; охорони здоров’я 

облдержадміністрації, обласний центр 

зайнятості, обласне відділення Фонду 

соціального захисту інвалідів, 

райдержадміністрації, представник Державної 

служби України у справах ветеранів війни та 

учасників антитерористичної операції в 

Тернопільській області, органи місцевого 

самоврядування 
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4. Забезпечення учасників антитерористичної операції та 

членів сімей загиблих учасників антитерористичної 

операції земельними ділянками 

протягом 

року 

Головне управління Держгеокадастру у 

Тернопільській області 

5. Надання соціальних послуг громадянам, які перебувають 

у складних життєвих обставинах і потребують 

сторонньої допомоги за місцем проживання, в умовах 

стаціонарного, тимчасового або денного перебування 

протягом 

року 

департамент соціального захисту населення, 

управління охорони здоров’я обласної 

державної адміністрації, обласна організація 

Товариства Червоного Хреста України, обласне 

відділення Фонду соціального захисту інвалідів,  

органи місцевого самоврядування 

6. Створення безбар’єрного простору в області протягом 

року 

департаменти архітектури, містобудування, 

житлово-комунального господарства та 

енергозбереження; соціального захисту 

населення; економічного розвитку і торгівлі; 

управління регіонального розвитку, 

інфраструктури та дорожнього господарства; 

охорони здоров’я; освіти і науки; культури; 

фізичної культури та спорту 

облдержадміністрації; райдержадміністрації, 

органи місцевого самоврядування 

7. Забезпечення максимального охоплення інвалідів, 

ветеранів та інших категорій малозабезпечених громадян 

житловими субсидіями для відшкодування витрат на 

оплату житла, комунальних послуг, природного газу, 

електроенергії і придбання твердого палива та 

скрапленого газу 
 

протягом 

року 

департамент соціального захисту населення 

облдержадміністрації, райдержадміністрації, 

органи місцевого самоврядування 

8. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед 

суб’єктів господарювання у сфері трудових відносин, у 

тому числі з питань оплати праці, колективно-

договірного врегулювання, відповідальності за 

порушення норм трудового законодавства 

протягом 

року 

райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування 
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ІІI. Фізична культура і спорт, підтримка молоді та захист прав дітей 

1. Виконання плану заходів з метою реалізації 

Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в 

Україні на період до 2025 року „Рухова активність – 

здоровий спосіб життя – здорова нація”  

 

протягом 

року 

управління фізичної культури та спорту 

облдержадміністрації, райдержадміністрації, 

органи місцевого самоврядування 

2. Випуск та розміщення (розповсюдження) соціальної 

реклами, інформаційної продукції (білбордів, сітілайтів, 

відео-, радіороликів, телепрограм тощо) з пропаганди 

здорового способу життя, популяризації фізичної 

культури і спорту 

протягом 

року 

управління фізичної культури та спорту 

облдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування 

3. Забезпечення проведення на належному рівні 

комплексних та інших передбачених календарним 

планом обласних спортивних, фізкультурно-оздоровчих, 

урочистих і масових заходів; підготовка та участь 

збірних команд і окремих спортсменів у всеукраїнських 

змаганнях 

протягом 

року 

управління фізичної культури та спорту 

обласної державної адміністрації, 

райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування 

4. Придбання сучасного спортивного обладнання та 

інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, 

школи вищої спортивної майстерності 

протягом 

року 

управління фізичної культури та спорту 

облдержадміністрації, райдержадміністрації, 

органи місцевого самоврядування 

5. Розробка та впровадження інформаційно-аналітичної 

системи моніторингу закладів інституційного догляду і 

виховання дітей Тернопільської області 

протягом 

року 

служба у справах дітей облдержадміністрації 

спільно з міжвідомчою робочою групою з 

реформування системи інституційного догляду 

та виховання дітей при обласній державній 

адміністрації 
 

6. Виконання  плану заходів з реалізації IІ етапу 

Національної стратегії реформування системи 

інституційного догляду та виховання дітей  

на 2017–2026 роки з обов’язковим розробленням плану 

трансформації кожного закладу інституційного догляду 

протягом 

року 

служба у справах дітей облдержадміністрації 

спільно з міжвідомчою робочою групою з 

реформування системи інституційного догляду 

та виховання дітей при обласній державній 

адміністрації 
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та виховання дітей; проведення комплексного аналізу 

забезпечення захисту прав дітей і аналізу мережі 

закладів інституційного догляду та виховання дітей 

7. Влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, до сімейних форм виховання 

(прийомна сім’я, опіка, піклування, дитячий будинок 

сімейного типу) 
 

протягом 

року 

служба у справах дітей облдержадміністрації 

 

8. Організація та проведення інформаційно-просвітницьких 

рекламних кампаній протидії насильству в сім’ї 

протягом 

року 

управління сім’ї та молоді 

облдержадміністрації, райдержадміністрації, 

органи місцевого самоврядування 

9. Організація та проведення корекційної роботи з 

особами, які вчинили насильство в сім’ї, з жертвами 

домашнього насильства 

 

протягом 

року 

управління сім’ї та молоді 

облдержадміністрації, райдержадміністрації, 

органи місцевого самоврядування 

10. Здійснення підтримки багатодітних сімей, координація 

надання послуг сім’ям вказаної категорії, забезпечення 

видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї 

протягом 

року 

департамент соціального захисту населення, 

управління освіти і науки; сім’ї та молоді 

обласної державної адміністрації, 

райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування 

IV. Розвиток територіальних громад 

1. Моніторинг стану розвитку  територіальних громад протягом 

року 

департамент архітектури, містобудування, 

житлово-комунального господарства та 

енергозбереження спільно зі структурними 

підрозділами облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, громадські організації 

2. Підготовка стратегічних, програмних документів щодо 

соціально-економічного розвитку територіальних громад 

області 

протягом 

року 

органи місцевого самоврядування спільно зі 

структурними підрозділами облдерж-

адміністрації та райдержадміністраціями 

3. Організація навчання працівників об’єднаних 

територіальних громад області щодо підготовки проєктів 

протягом 

року 

департамент економічного розвитку і торгівлі 

облдержадміністрації спільно з провідними 
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(програм) регіонального розвитку, заявок, інвестиційних 

пропозицій (ідей), які реалізовуватимуться за рахунок 

коштів бюджетів усіх рівнів та інших джерел, не 

заборонених законодавством 

 

вищими навчальними закладами області, 

міжнародними інституціями, громадськими 

організаціями області 

 

4. Методичний супровід рад територіальних громад з 

питань підготовки проєктів, їх розвитку для участі в 

конкурсних інвестиційних програмах з метою залучення 

додаткового фінансування 

протягом 

року 

структурні підрозділи облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування спільно з провідними вищими 

навчальними закладами області та 

громадськими організаціями області 

5. Створення/модернізація центрів надання 

адміністративних послуг для обслуговування мешканців 

об’єднаних територіальних громад області та 

забезпечення їх діяльності 

протягом 

року 

департамент економічного розвитку і торгівлі 

облдержадміністрації спільно з органами 

місцевого самоврядування та суб’єктами 

надання адміністративних послуг 

6. Сприяння розширенню фінансових можливостей  

територіальних громад шляхом залучення міжнародної 

технічної допомоги 

протягом 

року 

структурні підрозділи облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування спільно з провідними вищими 

навчальними закладами області та 

громадськими організаціями області 

7. Взаємодія та співпраця з питань врегулювання 

земельних відносин та управління земельними 

ресурсами 

протягом 

року 

Головне управління Держгеокадастру у 

Тернопільській області спільно з органами 

місцевого самоврядування  

8. Фінансування будівництва та реконструкції об’єктів 

інфраструктури  територіальних громад області 

протягом 

року 

органи місцевого самоврядування спільно зі 

структурними підрозділами облдерж-

адміністрації та райдержадміністраціями 

V. Освіта і наука 

1. Формування оптимальної мережі закладів освіти, 

створення освітніх округів, забезпечених 

висококваліфікованими педагогічними кадрами, 

необхідним обладнанням та транспортом 

протягом 

року 

управління освіти і науки  облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування 
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2. Створення освітнього простору  Нової української 

школи шляхом оснащення закладів освіти сучасними 

кабінетами, облаштування меблями, комп’ютерним 

обладнанням і дидактичними матеріалами, необхідними 

для впровадження компетентнісного навчання 

протягом 

року 

управління освіти і науки облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування 

3. Забезпечення безперешкодного доступу дітей з 

особливими освітніми потребами до будівель і 

приміщень закладів освіти, інтеграції учнів вказаної 

категорії в освітній простір шляхом створення умов для 

їх навчання в інклюзивних класах/групах, формування 

нового інклюзивного, комфортного та безпечного 

середовища в закладах освіти 

протягом 

року 

управління освіти і науки  облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування 

4. Вдосконалення матеріально-технічного забезпечення, 

створення належних санітарно-гігієнічних умов у 

приміщеннях закладів освіти, впровадження 

енергозберігаючих технологій 

протягом 

року 

управління освіти і науки  облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування 

5. Забезпечення підключення закладів освіти до 

високошвидкісного Інтернету, впровадження в освітній 

процес прогресивних методів навчання та сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій 

протягом 

року 

управління освіти і науки  облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування, заклади освіти  

6. Забезпечення закладів освіти транспортними засобами 

для постійного підвезення учнів (вихованців) та 

педагогічних працівників у сільській місцевості 

протягом 

року 

управління освіти і науки  облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування, заклади освіти  

7. Модернізація мережі закладів професійної (професійно-

технічної) освіти відповідно до вимог ринку праці та 

потреб галузей економіки шляхом їх укрупнення та 

створення сучасних закладів за погодженням  з органами 

місцевого самоврядування 

 

протягом 

року 

управління освіти і науки облдержадміністрації, 

навчально-методичний центр професійної 

технічної освіти в Тернопільській області  

8. Забезпечення доступності здобуття професійної освіти 

та підготовка кваліфікованих робітників для потреб 

протягом 

року 

управління освіти і науки облдержадміністрації, 

професійно-технічні навчальні заклади 
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регіону в закладах професійної (професійно-технічної) 

освіти 

VІ. Культура 

1. Проведення міжнародних, всеукраїнських фестивалів, 

свят, творчих звітів мистецьких колективів районів, 

навчальних закладів, мистецьких установ області 

протягом 

року 

управління культури облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, Тернопільський обласний 

методичний центр народної творчості, 

Тернопільський академічний обласний 

український драматичний театр  

ім. Т. Г. Шевченка, органи місцевого 

самоврядування 

2. Проведення заходів із збереження та охорони пам’яток 

культурної спадщини 

протягом 

року 

управління культури облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, Тернопільський обласний 

центр охорони та наукових досліджень пам’яток 

культурної спадщини 

3. Організація проведення капітальних та поточних 

ремонтів, робіт з реконструкції і модернізації 

приміщень, здійснення технічного переоснащення 

закладів культури, створення центрів  культурного 

розвитку 

протягом 

року 

управління культури облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування 

4. Забезпечення кінообслуговування населення 

Тернопільської області  

 

протягом 

року 

управління культури облдержадміністрації, 

Тернопільське обласне підприємство „Фірма 

„Кінодністер”, райдержадміністрації, органи 

місцевого самоврядування 

5. Забезпечення розвитку та популяризації аматорського 

мистецтва шляхом проведення сільських фестивалів і 

свят 

протягом 

року 

управління культури облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, Тернопільський обласний 

методичний центр народної творчості, органи 

місцевого самоврядування 

VІІ. Населення, заробітна плата та ринок праці 

1. Активізація роботи обласного координаційного комітету 

сприяння зайнятості населення  

протягом 

року 

обласний центр зайнятості, департамент 

соціального захисту населення 

облдержадміністрації 
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2. Проведення належної профорієнтаційної роботи з 

молоддю та іншими категоріями населення, враховуючи 

реальний стан регіонального ринку праці та потребу в 

фахівцях 

протягом 

року 

управління освіти і науки облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, навчальні заклади, органи 

місцевого самоврядування, роботодавці, 

обласний центр зайнятості 

3. Підвищення професійного рівня та 

конкурентоспроможності економічно активного 

населення 

протягом 

року 

управління освіти і науки облдержадміністрації, 

обласний центр зайнятості, 

райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування  

 

4. Розширення сфери застосування праці та стимулювання 

заінтересованості роботодавців у створенні нових 

робочих місць 

протягом 

року 

структурні підрозділи облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування, організація роботодавців 

області 

5. Здійснення скоординованого комплексу заходів щодо 

виводу з „тіні” підприємств – фізичних та юридичних 

осіб, які використовують найману працю без належного 

оформлення трудових відносин, забезпечення 

обов’язкового укладання роботодавцями з найманими 

працівниками трудових договорів, у тому числі 

оформлених наказами чи розпорядженнями 

протягом 

року 

департамент соціального захисту населення 

облдержадміністрації, Управління Держпраці у 

Тернопільській області, Головне управління 

Державної податкової служби у Тернопільській 

області,Головне управління Пенсійного фонду 

України в Тернопільській області, організація 

роботодавців області, райдержадміністрації, 

органи місцевого самоврядування 

6. Створення умов для підвищення рівня заробітної плати 

та ліквідації заборгованості з її виплати шляхом 

активізації роботи робочих груп з питань легалізації 

виплати заробітної плати та зайнятості населення і 

обласної тимчасової комісії з питань погашення 

заборгованості із заробітної плати (грошового 

забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних 

виплат 

протягом 

року 

департамент соціального захисту населення, 

структурні підрозділи облдержадміністрації, 

Головне управління Державної податкової 

служби у Тернопільській області, Головне 

управління Пенсійного фонду України в 

Тернопільській області, райдержадміністрації, 

органи місцевого самоврядування 

7. Посилення інформаційної обізнаності суб’єктів 

господарювання у сфері трудових відносин, у тому числі 

протягом 

року 

департамент соціального захисту населення 

облдержадміністрації, Управління Держпраці у 
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з питань оплати, організації та охорони праці, 

колективно-договірного врегулювання, відповідальності 

за порушення норм трудового законодавства 

Тернопільській області, організація 

роботодавців області, обласний центр 

зайнятості, національна служба посередництва і 

примирення в області 

8. Вжиття заходів щодо остаточного погашення 

заборгованості  з виплати заробітної плати  на 

економічно активних підприємствах, а також на 

підприємствах, які перебуваютьна стадії банкрутства, у 

терміни, що визначені планами їх проведення 

протягом 

року 

департамент соціального захисту населення  

облдержадміністрації, Головне управління 

Державної податкової служби у Тернопільській 

області, Головне територіальне управління  

юстиції у Тернопільській області, 

райдержадміністрації 

9. Забезпечення дотримання законодавства про працю на 

підприємствах усіх форм власності, в установах та 

організаціях щодо оформлення трудових відносин із 

найманими працівниками, додержання мінімальних 

гарантій оплати праці, повноти і своєчасності виплати 

заробітної плати та сплати до бюджету податку та збору 

на доходи фізичних осіб 

протягом 

року 

Управління Держпраці у Тернопільській області, 

Головне управління Державної податкової 

служби у Тернопільській області, 

райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування 

VIII. Житлово-комунальне господарство 

1. Надання методичної допомоги під час створення нових 

об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та 

впровадження інституту управителів 

протягом 

року 

департамент архітектури, містобудування, 

житлово-комунального господарства та 

енергозбереження облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування  

 

2. Стимулювання нових об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків і фізичних осіб-мешканців 

до впровадження енергоефективних заходів у 

житловому секторі за рахунок коштів державного та 

місцевих бюджетів 

протягом 

року 

департамент архітектури, містобудування, 

житлово-комунального господарства та 

енергозбереження 

облдержадміністрації,райдержадміністрації, 

органи місцевого самоврядування 

3. Оснащення вузлами комерційного обліку холодної 

(гарячої) води, теплової енергії у багатоквартирних 

протягом 

року 

департамент архітектури, містобудування, 

житлово-комунального господарства та 
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житлових будинках та нежитлових будівлях енергозбереження облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування  

4. Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт 

централізованих систем водопостачання, 

водовідведення, очисних споруд і теплових мереж з 

використанням енергоощадного обладнання та 

технологій  

протягом 

року 

департамент архітектури, містобудування, 

житлово-комунального господарства та 

енергозбереження облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування 

 

5. Переведення котелень на альтернативні види палива  протягом 

року 

департамент архітектури, містобудування, 

житлово-комунального господарства та 

енергозбереження облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування 

6. Будівництво, реконструкція та ремонт доріг і вулиць 

комунальної власності населених пунктів області 

протягом 

року 

департамент архітектури, містобудування, 

житлово-комунального господарства та 

енергозбереження облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування 

7. Впровадження роздільного збирання твердих побутових 

відходів у населених пунктах області  

 

протягом 

року 

департамент архітектури, містобудування, 

житлово-комунального господарства та 

енергозбереження облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування 

8. Забезпечення беззбиткового функціонування 

підприємств житлово-комунального господарства 

протягом 

року 

департамент архітектури, містобудування, 

житлово-комунального господарства та 

енергозбереження 

облдержадміністрації,райдержадміністрації, 

органи місцевого самоврядування 

9. Поліпшення якості надання житлово-комунальних 

послуг для населення 

протягом 

року 

департамент архітектури, містобудування, 

житлово-комунального господарства та 
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енергозбереження облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування 

10. Забезпечення своєчасної та повної оплати всіма 

категоріями споживачів області вартості спожитих 

послуг 

протягом 

року 

департамент архітектури, містобудування, 

житлово-комунального господарства та 

енергозбереження облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування 

ІX. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 

1. Створення та накопичення регіонального матеріального 

резерву цивільного захисту 

протягом 

року 

департамент з питань оборонної роботи, 

цивільного захисту населення та взаємодії з 

правоохоронними органами   

облдержадміністрації 

2. Утримання регіональної системи централізованого 

оповіщення населення 

протягом 

року 

департамент з питань оборонної роботи, 

цивільного захисту населення та взаємодії з 

правоохоронними органами   

облдержадміністрації, Центр технічної 

експлуатації № 4 філії спеціалізованого 

електрозв’язку ПАТ ,,Укртелеком”, казенне 

підприємство ,,Укрспецзв’язок” 

3. Організація роботи щодо забезпечення працівників 

територіальних формувань і спеціалізованих служб 

цивільного захисту засобами радіаційного та хімічного 

захисту 

протягом 

року 

департамент з питань оборонної роботи, 

цивільного захисту населення та взаємодії з 

правоохоронними органами  облдержадміністрації, 

територіальні спеціалізовані служби (обласні 

організації та установи області) 

 

4. Створення страхового фонду документації органів 

управління області для проведення аварійно-

рятувальних робіт 

протягом 

року 

департамент з питань оборонної роботи, 

цивільного захисту населення та взаємодії з 

правоохоронними органами, управління культури 

облдержадміністрації 
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5. Проведення пропаганди цивільного захисту серед 

населення, виховання молодого та підростаючого 

населення шляхом залучення до спортивно-масових 

заходів у рамках щорічних змагань ,,Школа безпеки” і 

забезпечення участі у всеукраїнських заходах 

протягом 

року 

департамент з питань оборонної роботи, 

цивільного захисту населення та взаємодії з 

правоохоронними органами  облдержадміністрації 

6. Проведення пропаганди пожежної та техногенної 

безпеки серед населення, виховання молодого та 

підростаючого покоління шляхом залучення до 

спортивно-масових заходів у рамках проведення 

щорічного обласного етапу Всеукраїнського фестивалю 

дружин юних пожежників і забезпечення участі у 

всеукраїнських заходах 

протягом 

року 

Управління Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у Тернопільській області 

7. Проведення профілактичної роботи та заходів щодо 

забезпечення безпеки громадян на території об’єктів  

туристичних відвідувань, лісових масивах області 

пошуково-рятувальним відділенням аварійно-

рятувального загону спеціального призначення 

Управління Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій у Тернопільській області 

 

протягом 

року 

Управління Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у Тернопільській області 

8. Організація функціонування польового спеціалізованого 

табору ,,Юний рятувальник” 
 

протягом 

року 

Управління Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у Тернопільській області 

9. Реалізація заходів із запобігання виникненню 

надзвичайних ситуацій, пов’язаних з ускладненням 

погодних умов у осінньо-зимовий період 

протягом 

року 

департамент з питань оборонної роботи, 

цивільного захисту населення та взаємодії з 

правоохоронними органами  облдержадміністрації, 

Управління Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у Тернопільській 

області, райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування 
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10. Виготовлення друкованої продукції, соціальної реклами, 

створення теле- та радіопередач щодо безпечної 

поведінки населення області 

протягом 

року 

Управління Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у Тернопільській області 

X. Охорона навколишнього природного середовища 

1. Створення нових та розширення існуючих територій і 

об’єктів природно-заповідного фонду 

протягом 

року 

управління  екології та природних ресурсів 

облдержадміністрації, райдержадміністрації, 

органи місцевого  самоврядування, власники 

(користувачі) земельних ділянок 

2. Впровадження роздільного збирання твердих побутових 

відходів у населених пунктах області 

протягом 

року 

департамент архітектури, містобудування, 

житлово-комунального господарства та 

енергозбереження, управління екології та 

природних ресурсів облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування 

3. Збільшення площі заліснення території області шляхом 

відновлення лісів та лісорозведення на земельних 

ділянках лісового фонду 

протягом 

року 

Тернопільське обласне управління лісового та 

мисливського господарства, районні державні 

адміністрації, органи місцевого самоврядування 

4. Здійснення заходів щодо охорони та раціонального 

використання водних ресурсів 

протягом 

року 

Тернопільське обласне управління водних 

ресурсів, райдержадміністрації, органи 

місцевого самоврядування 

5. Захист населених пунктів і сільськогосподарських угідь 

від шкідливої дії води 

протягом 

року 

Тернопільське обласне управління водних 

ресурсів, райдержадміністрації, органи 

місцевого самоврядування 

6. Збереження та відновлення деградованих земель, які 

обліковуються як сіножаті й пасовища і відносяться до 

земель запасу та резервного фонду 

протягом 

року 

департамент агропромислового розвитку 

облдержадміністрації, Головне управління 

Держгеокадастру у Тернопільській області, 

органи місцевого самоврядування  

7. Недопущення залучення деградованих земель до 

обробітку 

протягом 

року 

департамент агропромислового розвитку 

облдержадміністрації,  Головне управління 

Держгеокадастру у Тернопільській області, 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi3yJng-oTuAhVnpIsKHYnrCtEQFjAAegQIARAE&url=https%3A%2F%2Fternopilska.land.gov.ua%2F&usg=AOvVaw3XwYk9G782ljcADyl6oElB
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi3yJng-oTuAhVnpIsKHYnrCtEQFjAAegQIARAE&url=https%3A%2F%2Fternopilska.land.gov.ua%2F&usg=AOvVaw3XwYk9G782ljcADyl6oElB
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органи місцевого самоврядування, субєкти 

господарювання області  

Стратегічна ціль ІІ: ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ 

XI. Розвиток підприємництва, торгівлі та послуг 

1. Забезпечення діяльності, системний моніторинг та аналіз 

ефективності роботи ,,гарячої” телефонної лінії з питань 

підтримки та розвитку підприємництва як системи 

зворотного зв’язку між місцевою владою та 

представниками бізнесу 

протягом 

року 

департамент економічного розвитку і торгівлі 

облдержадміністрації, райдержадміністрації 

2. Часткове відшкодування відсоткових ставок за 

кредитами банків для суб’єктів малого та середнього 

підприємництва  

протягом 

року 

департамент економічного розвитку і торгівлі 

облдержадміністрації 

3. Проведення семінарів, тренінгів, навчання тощо для 

працівників центрів підтримки підприємництва та 

консультативних пунктів для бізнесу з підвищення їх 

професійної компетентності  

протягом 

року 

департамент економічного розвитку і торгівлі 

облдержадміністрації, зовнішні експерти  

(за згодою) 

 

4. Організація та проведення днів підприємництва, 

програми яких передбачають організацію круглих 

столів, тренінгів, семінарів, навчань, виставок, конкурсів 

з питань підприємництва та відзначення кращих 

підприємців області в рамках урочистих заходів з нагоди 

святкування Дня підприємця  

протягом 

року 

департамент економічного розвитку і торгівлі 

спільно з іншими структурними підрозділами 

облдержадміністрації, територіальними 

органами центральних органів виконавчої влади, 

райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування, бізнес-асоціації, експерти  

(за згодою) 

5. Проведення семінарів, тренінгів, круглих столів, 

зустрічей тощо для представників бізнесу області 

протягом 

року 

департамент економічного розвитку і торгівлі 

облдержадміністрації, зовнішні експерти  

(за згодою), райдержадміністрації, органи 

місцевого самоврядування 

6. Організація залучення суб’єктів господарювання області 

до участі в державних закупівлях за допомогою 

електронної системи „ProZorro” 

протягом 

року 

департамент економічного розвитку і торгівлі 

спільно з іншими структурними підрозділами 

облдержадміністрації, територіальними 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi3yJng-oTuAhVnpIsKHYnrCtEQFjAAegQIARAE&url=https%3A%2F%2Fternopilska.land.gov.ua%2F&usg=AOvVaw3XwYk9G782ljcADyl6oElB
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi3yJng-oTuAhVnpIsKHYnrCtEQFjAAegQIARAE&url=https%3A%2F%2Fternopilska.land.gov.ua%2F&usg=AOvVaw3XwYk9G782ljcADyl6oElB
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підрозділами центральних органів влади, 

райдержадміністраціями, органами місцевого 

самоврядування, бізнес-асоціаціями, суб’єкти 

господарювання 

7. Забезпечення погоджень проєктів нормативно-правових 

актів щодо регулювання підприємницької діяльності з 

Державною регуляторною службою України 

протягом 

року 

структурні підрозділи облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування 

 

8. Організація та проведення семінарів-практикумів, 

тренінгів для адміністраторів центрів надання 

адміністративних послуг за участю вітчизняних і 

міжнародних експертів  

 

протягом 

року 

департамент економічного розвитку і торгівлі 

облдержадміністрації, суб’єкти надання 

адміністративних послуг 

9. Організація проведення за участю місцевих 

товаровиробників у районах і містах ярмарків, виїзних 

торгів із продажу продуктів харчування для 

забезпечення споживчого попиту населення за 

помірними цінами 

протягом 

року 

департамент агропромислового розвитку 

облдержадміністрації, райдержадміністрації, 

органи місцевого самоврядування 

10. Приведення діяльності ринків відповідно до вимог 

чинного законодавства та припинення функціонування 

неорганізованих (стихійних) ринків 

протягом 

року 

Головне управління Держпродспоживслужби в 

Тернопільській області, Головне управління 

Національної поліції в Тернопільській області, 

райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування 

 

11. Реалізація державної політики з питань захисту прав 

споживачів 

протягом 

року 

Головне управління Держпродспоживслужби в 

Тернопільській області, департамент 

економічного розвитку і торгівлі  

облдержадміністрації, райдержадміністрації, 

органи місцевого самоврядування, громадські 

організації 
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XІІ. Бюджетно-податкова політика та фінансова діяльність 

1. Забезпечення при прийнятті місцевих бюджетів 

затвердження реального плану доходів на 2021 рік з 

урахуванням показників соціально-економічного 

розвитку та наявної бази оподаткування 

протягом 

року 

райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування 

2. Підвищення ефективності роботи із платниками податків 

з викриття схем ухилення від сплати платежів до 

бюджету, повної легалізації зайнятості та детінізації 

виплати заробітної плати суб’єктами підприємницької 

діяльності 

протягом 

року 

Головне управління Державної податкової 

служби у Тернопільській області (за згодою), 

райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування 

3. Активізація претензійно-позовної роботи з ліквідації 

заборгованості зі сплати податків та зборів 

протягом 

року 

Головне управління Державної податкової 

служби у Тернопільській області (за згодою), 

райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування 

4. Проведення заходів із протидії „тіньовому” виробництву 

та обігу підакцизних товарів з метою вивільнення ринку 

для надходження легальної підакцизної продукції, що 

виготовлена та реалізована зі сплатою акцизного 

податку 

щомісяця Головне управління Державної податкової 

служби у Тернопільській області (за згодою), 

райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування 

5. Забезпечення ефективного й обґрунтованого підходу до 

розподілу вільних залишків коштів та коштів, одержаних 

від перевиконання дохідної частини місцевих бюджетів, 

з урахуванням забезпеченості ресурсами захищених 

видатків відповідних бюджетів 

протягом 

року 

райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування 

6. Здійснення видатків у межах наявного фінансового 

ресурсу, економне та раціональне використання 

бюджетних коштів 

протягом 

року 

головні розпорядники коштів обласного 

бюджету, райдержадміністрації, органи 

місцевого самоврядування 

 

7. Підвищення рівня культури сплати податків шляхом 

максимального використання інноваційних інструментів 

протягом 

року 

Головне управління Державної податкової 

служби у Тернопільській області  
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комунікацій із громадянами та бізнесом, забезпечення 

ефективної роботи центрів обслуговування платників 

податків 

 

 

8. Активізація роботи із платниками податків з викриття 

схем ухилення від сплати платежів до бюджету, в тому 

числі з виявлення фізичних осіб, праця яких 

використовується суб'єктами господарювання без 

укладення трудових угод та без сплати податку на 

доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів 

протягом 

року 

Головне управління Державної податкової 

служби у Тернопільській області  

 

9. Проведення організаційної роботи з детінізації виплати 

заробітної плати, зокрема із суб’єктами господарювання, 

які мають значні валові доходи, але офіційно 

виплачують заробітну плату меншу або на рівні 

мінімальної заробітної плати 

 

протягом 

року 

Головне управління Державної податкової 

служби у Тернопільській області  

 

10. Забезпечення співпраці органів місцевого 

самоврядування та органів фіскальної служби області за 

рахунок належної діяльності комісій органів місцевої 

влади з питань забезпечення своєчасності й повноти 

сплати податків і зборів, погашення заборгованості з 

виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інших 

соціальних виплат 

 

протягом 

року 

Головне управління Державної податкової 

служби у Тернопільській області  

 

11. Посилення контролю за реалізацією у роздрібній 

торговій мережі підакцизних товарів 

протягом 

року 

Головне управління Державної податкової 

служби у Тернопільській області  

12. Активізація співпраці з органами місцевого 

самоврядування щодо затвердження оптимальних ставок 

місцевих податків і зборів, вжиття спільних заходів 

щодо  повноти освоєння податкової бази по місцевих 

податках та зборах 

протягом 

року 

Головне управління Державної податкової 

служби у Тернопільській області  
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13. Підвищення ефективності роботи щодо погашення 

податкового боргу по платежах, які зараховуються до 

місцевих бюджетів 

протягом 

року 

Головне управління Державної податкової 

служби у Тернопільській області  

 

XІІI. Захист економічної конкуренції, прав і свобод громадян та забезпечення законності та правопорядку 

1. Погодження в установленому законодавством порядку 

проєктів рішень, які можуть вплинути на 

підприємницьку діяльність, з відділом досліджень та 

розслідувань в Тернопільській області Південно-

західного міжобласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України 

протягом 

року 

місцеві органи виконавчої влади й органи 

місцевого самоврядування області, відділ 

досліджень та розслідувань в Тернопільській 

області Південно-західного міжобласного 

територіального відділення Антимонопольного 

комітету України 

2. Виявлення та припинення фактів зловживання 

монопольним становищем, антиконкурентних 

узгоджених дій суб’єктів господарювання, які 

здійснюють діяльність на споживчих ринках регіону 

протягом 

року 

відділ досліджень та розслідувань в 

Тернопільській області Південно-західного 

міжобласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України, 

райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування 

3. Здійснення постійного моніторингу публічних 

закупівель щодо виявлення антиконкурентних 

узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів 

торгів, тендерів 

протягом 

року 

відділ досліджень та розслідувань в 

Тернопільській області Південно-західного 

міжобласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України 

4. Зменшення адміністративного впливу на ринкові 

процеси, оптимізація державного втручання у 

фінансово-господарську діяльність суб’єктів 

господарювання 

протягом 

року 

відділ досліджень та розслідувань в 

Тернопільській області Південно-західного 

міжобласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України, 

райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування 

 

5. Сприяння зняттю або зниженню адміністративних 

бар’єрів для вступу нових суб’єктів господарювання на 

товарні ринки 

 

протягом 

року 

відділ досліджень та розслідувань в 

Тернопільській області Південно-західного 

міжобласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України, 
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райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування 

 

XIV. Енергоефективність та енергозбереження 

1. Забезпечення капітального будівництва та реконструкції 

електричних мереж області 

 

протягом 

року 

департамент архітектури, містобудування, 

житлово-комунального господарства та 

енергозбереження облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування, суб’єкти господарювання  

2. Проведення заміни та модернізації котелень і котельного 

обладнання на об’єктах бюджетної сфери та комунальної 

теплоенергетики з використанням місцевого 

альтернативного несертифікованого палива  

 

протягом 

року 

департамент архітектури, містобудування, 

житлово-комунального господарства та 

енергозбереження облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування, суб’єкти господарювання  

 

3. Впровадження енергоефективних освітлювальних 

приладів у будівлях бюджетної сфери  

 

протягом 

року 

департамент архітектури, містобудування, 

житлово-комунального господарства та 

енергозбереження облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування, суб’єкти господарювання 

4. Забезпечення постійного контролю щодо розрахунків за 

спожиті енергоносії всіма категоріями споживачів 

області 

протягом 

року 

департамент архітектури, містобудування, 

житлово-комунального господарства та 

енергозбереження облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування, суб’єкти господарювання 

5. Популяризація серед населення через засоби масової 

інформації ефективного й ощадливого споживання 

паливно-енергетичних ресурсів 

протягом 

року 

департамент архітектури, містобудування, 

житлово-комунального господарства та 

енергозбереження облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування, суб’єкти господарювання 
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6. Проведення широкомасштабної інформаційно-

роз’яснювальної роботи серед населення та суб’єктів 

господарювання області щодо необхідності 

впровадження заходів з енергоефективності й 

енергозбереження   

протягом 

року 

департамент архітектури, містобудування, 

житлово-комунального господарства та 

енергозбереження облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування, суб’єкти господарювання 

XV. Туризм та рекреація 

1. Реалізація проєктів розвитку еко- і агротуризму 

туристичних дестинацій під умовними назвами 

,,Тернопільське Придністер’я”, ,,Кременецькі гори” 

протягом 

року 

управління туризму облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування 

2. Налагодження партнерських взаємовідносин органів 

влади із суб’єктами господарювання та громадськими 

організаціями, які займаються розвитком різних видів 

туризму, з туристично-інформаційними центрами з 

метою модернізації туристичної інфраструктури в 

районах області  

протягом 

року 

управління туризму облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування 

3. Залучення інвестицій, грантових коштів і міжнародної 

технічної допомоги для розвитку туристично-

рекреаційної сфери 

протягом 

року 

управління туризму облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування 

4. Представлення регіонального туристичного продукту 

,,TERNOPIL’YA: newemotions” на міжнародних, 

національних та регіональних виставково-ярмаркових 

заходах 

протягом 

року 

управління туризму облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування 

5. Організація та проведення престурів і рекламних турів 

Тернопіллям для вітчизняних та іноземних 

представників засобів масової інформації і 

туроператорів 

протягом 

року 

управління туризму облдержадміністрації 

6. Проведення виставок, фестивалів, конференцій, 

семінарів, нарад, круглих столів з питань розвитку 

туристичної галузі області  

 

протягом 

року 

управління туризму облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування 
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7. Інтернет-промоція регіону через туристичний вебпортал 

,,TERNOPIL’YA” та в соціальних мережах 

 

постійно управління туризму облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування 

 

8. Виготовлення та розповсюдження поліграфічної і відео- 

рекламно-презентаційної продукції та сувенірів про 

туристичні можливості регіону 

протягом 

року 

управління туризму облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування 

XVІ. Капітальне будівництво й інвестиційна діяльність 

1. Організація розроблення містобудівної документації – 

схем планування території районів, територіальних 

громад, генпланів населених пунктів, планів зонування 

територій, детальних планів територій 

протягом 

року 

департамент архітектури, містобудування, 

житлово-комунального господарства та 

енергозбереження облдержадміністрації  

 

2. Забезпечення комплексного планування і забудови 

населених пунктів та розвитку територій з дотриманням 

вимог містобудівної документації, законодавчих актів 

України, державних норм і правил 

протягом 

року 

департамент архітектури, містобудування, 

житлово-комунального господарства та 

енергозбереження облдержадміністрації  

 

3. Збереження традиційного характеру середовища 

таоб’єктів архітектурної і містобудівної спадщини  

 

протягом 

року 

департамент архітектури, містобудування, 

житлово-комунального господарства та 

енергозбереження облдержадміністрації  

4. Сприяння залученню будівельних організацій області та 

місцевих виробників конструкцій і будівельних 

матеріалів до реалізації інвестиційних проєктів, що 

реалізуються за кошти державного й місцевих бюджетів 

у межах чинного законодавства 

протягом 

року 

структурні підрозділи облдержадміністрації, 

територіальні підрозділи центральних органів 

виконавчої влади, райдержадміністрації, органи 

місцевого самоврядування 

5. Забезпечення ефективної діяльності Агенції 

регіонального розвитку в Тернопільській області 

протягом 

року 

структурні підрозділи облдержадміністрації, 

Агенція регіонального розвитку в 

Тернопільській області 

6. Налагодження постійного діалогу місцевих органів 

влади із суб’єктами господарської діяльності з метою 

вивчення потенційних виробничих, ресурсних, 

протягом 

року 

структурні підрозділи облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування, Агенція регіонального 
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економічних можливостей та потреб у залученні 

інвестицій 

 

розвитку в Тернопільській області 

7. Налагодження співпраці з приватними партнерами з 

метою реалізації проєктів державно-приватного 

партнерства 

протягом 

року 

структурні підрозділи облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування 

8. Забезпечення супроводу реалізації в області нових та 

впроваджувальних інвестиційних проєктів на всіх етапах 

реалізації 

протягом 

року 

структурні підрозділи облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування, Агенція регіонального 

розвитку в Тернопільській області 

9. Організація методично-навчальних консультативних 

заходів щодо підготовки проєктів (програм) 

регіонального розвитку, заявок, інвестиційних 

пропозицій (ідей), які реалізовуватимуться за рахунок 

коштів бюджетів усіх рівнів, міжнародно-технічної 

допомоги й інших джерел, не заборонених 

законодавством 

протягом 

року 

департамент економічного розвитку і торгівлі 

облдержадміністрації, структурні підрозділи 

облдержадміністрації, вищі навчальні заклади 

області, міжнародні інституції, громадські 

організації області 

10. Супровід створення індустріальних парків згідно з 

вимогами законодавчої та нормативно-правової бази 

протягом 

року 

департамент економічного розвитку і торгівлі 

облдержадміністрації, райдержадміністрації, 

органи місцевого самоврядування 

11. Організаційне і технічне забезпечення зустрічей 

керівництва області та підприємців області з 

представниками іноземного бізнесу в Україні та 

закордоном у форматах ,,В2В” і ,,G2В”, проведення 

круглих столів, бізнес-конференцій 

протягом 

року 

управління міжнародного співробітництва та 

фандрайзингу облдержадміністрації, 

департаменти економічного розвитку і торгівлі; 

агропромислового розвитку 

облдержадміністрації 

12. Ініціювання проведення в Україні та закордоном 

міжнародних публічних заходів з метою презентації 

регіону як економічно привабливого та відкритого для 

залучення іноземних інвестицій 

протягом 

року 

управління міжнародного співробітництва та 

фандрайзингу спільно зі структурними 

підрозділами обласної державної адміністрації, 

райдержадміністраціями, органами місцевого 

самоврядування 
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13. Підвищення ефективності управління процесами 

інвестування в економіку області 

протягом 

року 

управління міжнародного співробітництва та 

фандрайзингу спільно зі структурними 

підрозділами обласної державної адміністрації, 

райдержадміністраціями, органами місцевого 

самоврядування, Радою вітчизняних та 

іноземних інвесторів при обласній державній 

адміністрації 

XVIІ. Зовнішньоекономічна діяльність 

1. Вивчення ринку експортних ініціатив суб’єктів 

господарювання області з підготовкою уніфікованого 

електронного каталогу експортних пропозицій 

протягом 

року 

управління міжнародного співробітництва та 

фандрайзингу обласної державної адміністрації, 

райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування 

2. Здійснення регулярного моніторингу тенденцій, 

кількісних та якісних змін у сфері міжнародної 

економічної співпраці області з метою здійснення 

ефективних заходів щодо вдосконалення бізнес-клімату 

області 

протягом 

року 

управління міжнародного співробітництва та 

фандрайзингу облдержадміністрації, Головне 

управління статистики у Тернопільській області  

3. Поширення комерційних пропозицій підприємств 

області серед дипломатичних установ і торговельно-

економічних місій  
 

протягом 

року 

управління міжнародного співробітництва та 

фандрайзингу облдержадміністрації 

XVIІІ. Налагодження співробітництва з міжнародними інституціями та реалізація проєктів міжнародної технічної 

допомоги 

1. Координація, моніторинг та підтримка впровадження в 

області проєктів, що реалізовуються в області в рамках 

програми прикордонного співробітництва 

Європейського територіального співробітництва на  

2021 – 2027 роки Interreg NEXT „Польща – Білорусь – 

Україна”; Стратегії Євросоюзу для Дунайського регіону, 

Дунайської транснаціональної програми та інших 

 

протягом 

року 

управління міжнародного співробітництва та 

фандрайзингу облдержадміністрації 
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2. Моніторинг стану реалізації в області 5 проєктів-

переможців конкурсного відбору в рамках Програми 

Транскордонного Співробітництва Європейського 

Інструменту Сусідства „Польща – Білорусь – Україна 

2014 –2020”  

протягом 

року 

управління міжнародного співробітництва та 

фандрайзингу облдержадміністрації 

3. Проведення зустрічей, семінарів, конференцій із 

прикордонними регіонами-партнерами з питань 

транскордонного співробітництва 

протягом 

року 

управління міжнародного співробітництва та 

фандрайзингу облдержадміністрації 

4. Проведення за участю експертів навчальних семінарів, 

виїзних консультацій і тренінгів для органів місцевого 

самоврядування, установ та громадських організацій 

Тернопільської області з питань підготовки проєктів 

міжнародної технічної допомоги 

протягом 

року 

управління міжнародного співробітництва та 

фандрайзингу облдержадміністрації 

XІX. Дорожня інфраструктура, транспорт та звʼязок 

1. Забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту й 

експлуатаційного утримання  вулично-дорожньої мережі 

та об’єктів придорожнього сервісу 

протягом 

року 

Служба автомобільних доріг в області, 

управління регіонального розвитку, 

інфраструктури та дорожнього господарства 

облдержадміністрації,  райдержадміністрації, 

органи місцевого самоврядування 

2. Удосконалення організації дорожнього руху на аварійно- 

небезпечних ділянках та  місцях концентрації дорожньо-

транспортних пригод 

протягом 

року 

управління регіонального розвитку, 

інфраструктури та дорожнього господарства; 

капітального будівництва облдержадміністрації,  

Головне управління Національної поліції в 

Тернопільській області, Управління патрульної 

поліції в Тернопільській області, Служба 

автомобільних доріг уТернопільській області, 

райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування 

3. Організація здійснення належного габаритно-вагового 

контролю на дорогах області 

протягом 

року 

управління регіонального розвитку, 

інфраструктури та дорожнього господарства 

облдержадміністрації, Управління 
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Укртрансбезпеки у Тернопільській області, 

Головне управління Національної поліції в 

Тернопільській області, Управління патрульної 

поліції в Тернопільській області, 

райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування 

4. Забезпечення відповідності вулично-дорожньої мережі 

та її стану рівню інтенсивності дорожнього руху 

протягом 

року 

управління регіонального розвитку, 

інфраструктури та дорожнього господарства 

облдержадміністрації, Служба автомобільних 

доріг у Тернопільській області, 

райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування 

5. Впровадження системи контролю і автоматичної 

фіксації порушень правил дорожнього руху на 

автомобільних дорогах області та  вулицях і перехрестях 

населених пунктів 

протягом 

року 

управління регіонального розвитку, 

інфраструктури та дорожнього господарства 

облдержадміністрації, Головне управління 

Національної поліції в області, Управління 

патрульної поліції в Тернопільській області, 

Служба автомобільних доріг у Тернопільській 

області, райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування 

 

6. Оптимізація та диверсифікація автобусної маршрутної 

мережі області 

протягом 

року 

управління регіонального розвитку, 

інфраструктури та дорожнього господарства 

облдержадміністрації 

7. Створення мережі широкосмугового доступу до 

Інтернету в Тернопільській області 

протягом 

року 

управління регіонального розвитку, 

інфраструктури та дорожнього господарства 

облдержадміністрації, райдержадміністрації, 

органи місцевого самоврядування 

8. Впровадження енергозберігаючих джерел світла в 

зовнішньому освітленні населених пунктів 

протягом 

року 

департамент архітектури, містобудування, 

житлово-комунального господарства та 

енергозбереження облдержадміністрації, 
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райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування 

XX. Промисловість 

1. Сприяння технологічному переоснащенню 

промислового виробництва, впровадженню сучасних 

ресурсо- та енергозберігаючих технологій і обладнання, 

введенню в експлуатацію нових виробництв, створенню 

нових робочих місць 

протягом 

року 

структурні підрозділи облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування, промислові підприємства 

області 

2. Підвищення конкурентоспроможності промислового 

виробництва та нарощування експортного потенціалу 

підприємств 

протягом 

року 

Тернопільська торгово-промислова палата, 

департамент економічного розвитку і торгівлі 

облдержадміністрації, райдержадміністрації, 

органи місцевого самоврядування 

3. Сертифікація систем управління якістю та систем 

управління безпечністю харчової продукції на 

підприємствах області 

протягом 

року 

ДП „Тернопільстандартметрологія”, 

департамент економічного розвитку і торгівлі 

облдержадміністрації, райдержадміністрації, 

органи місцевого самоврядування 

4. Залучення керівників промислових підприємств області 

до навчальної програми ,,Fit for Partnership with 

Germany” з метою можливості їх стажування за 

кордоном 

протягом 

року 

структурні підрозділи облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування 

 

5. Залучення промислових підприємств, у тому числі 

підприємств пенітенціарної служби в області, до 

виставково-ярмаркових заходів в Україні та за кордоном, 

проведення презентацій продукції промислових 

підприємств з метою пошуку потенційних партнерів і 

освоєння нових ринків збуту  

 

протягом 

року 

структурні підрозділи облдержадміністрації, 

Управління пенітенціарної служби України в 

Тернопільській області,  райдержадміністрації, 

органи місцевого самоврядування 

6. Супровід інвестиційних проєктів промислових 

підприємств області 

протягом  

року 

структурні підрозділи облдержадміністрації, 

територіальні підрозділи центральних органів 

виконавчої влади 
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7. Сприяння створенню індустріальних парків в області протягом 

року 

структурні підрозділи облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування, промислові підприємства області 

Стратегічна ціль ІІІ: РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 

XXI. Сільське господарство 

1. Забезпечення підвищення родючості ґрунтів шляхом 

вапнування кислих грунтів і застосування сидеральних 

посівів та створення умов для підвищення урожайності 

сільськогосподарських культур на них у межах 5-6%. 

протягом 

року 

департамент агропромислового розвитку 

облдержадміністрації, Тернопільський обласний 

державний проєктно-технологічний центр 

охорони родючості ґрунтів і якості продукції 

„Облдержродючість” 

2. Забезпечення своєчасного оформлення зобов’язань із 

фінансування видатків за бюджетними програмами 

підтримки розвитку підприємств агропромислового 

комплексу та здійснення заходів щодо ефективного й 

повного їх використання 

протягом 

року 

департамент агропромислового розвитку 

облдержадміністрації 

3. Впровадження нових інвестиційних проєктів для 

оснащення сільгоспвиробництва новою ефективною 

ресурсозберігаючою технікою та технологіями 

виробництва, переробки і зберігання продукції з метою 

підвищення врожайності сільгоспкультур і 

продуктивності великої рогатої худоби та свиней 

протягом 

року 

департамент агропромислового розвитку 

облдержадміністрації, райдержадміністрації, 

суб’єкти господарювання 

4. Продовження роботи з системними банками, які 

представлені в області, щодо кредитування підприємств 

агропромислового комплексу 

протягом 

року 

департамент агропромислового розвитку 

облдержадміністрації 

5. Сприяння нарощенню обсягів виробництва 

конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції, 

зокрема площ посадки, нарощення обсягів виробництва 

плодів, ягід, картоплі й овочів в області 

протягом 

року 

департамент агропромислового розвитку 

облдержадміністрації, райдержадміністрації, 

органи місцевого самоврядування, суб’єкти 

господарювання 

6. Сприяння покращенню умов для реалізації 

сільськогосподарської продукції у межах України та 

розширенню експортних можливостей 

протягом 

року 

департамент агропромислового розвитку 

облдержадміністрації, райдержадміністрації, 

суб’єкти господарювання 
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7. Сприяння створенню нових та підтримка діючих 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів 

 

протягом 

року 

департамент агропромислового розвитку 

облдержадміністрації, райдержадміністрації, 

органи місцевого самоврядування, суб’єкти 

господарювання 

8. Внесення відомостей до Державного земельного 

кадастру щодо земельних ділянок, у тому числі шляхом 

проведення інвентаризації земель  

протягом 

року 

Головне управління Держгеокадаструу 

Тернопільській області 

9. Оновлення нормативно-грошової оцінки земель 

населених пунктів 

протягом 

року 

Головне управління Держгеокадастру у 

Тернопільській області 

10. Підготовка та продаж земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення державної 

власності на земельних торгах 

протягом 

року 

Головне управління Держгеокадастру у 

Тернопільській області 

11. Здійснення державного контролю за використанням та 

охороною земель, вжиття заходів реагування у випадку 

виявлення порушень земельного законодавства 

протягом 

року 

Головне управління Держгеокадастру у 

Тернопільській області 
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ІІІ. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ ТА ПРІОРИТЕТНІ 

НАПРЯМИ ЕКОНОМІЧНОГО, СОЦІАЛЬНОГО І КУЛЬТУРНОГО 

РОЗВИТКУ НА 2021 РІК 

 

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 бюджетів усіх рівнів. 

Пропонується акумулювати фінансові ресурси з усіх джерел на реалізацію 

пріоритетних напрямів, визначених Стратегією розвитку Тернопільської 

області на 2021–2027 роки та планом заходів з її реалізації у 2021–2023 роках, у 

тому числі через фінансування відповідних регіональних цільових програм.  

Перелік регіональних цільових програм(як складових Програми) 

систематизовано в додатку 2 до Програми. 
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IV. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ, РЕАЛІЗАЦІЯ 

ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ ПРОГРАМИ 

Забезпечення реалізації виконавцями завдань Програми передбачається 

шляхом поетапного та якісного виконання пріоритетних завдань і заходів. 

Заходи Програми передбачають удосконалення існуючих та формування 

нових механізмів, які забезпечуватимуть виконання мети і завдань Програми на 

2021 рік та середньострокову перспективу. Система заходів визначає терміни та 

конкретних виконавців і буде реалізована шляхом прийняття відповідних 

розпорядчих документів та виконання затверджених в установленому порядку 

обласних цільових програм. Основними виконавцями заходів Програми є: 

структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні 

адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, ради  

територіальних громад, територіальні органи центральних органів виконавчої 

влади, суб’єкти господарювання, які діють на території області. 

Виконання пріоритетних напрямів та завдань Програми забезпечують 

структурні підрозділи обласної державної адміністрації спільно з органами 

місцевого самоврядування та територіальними органами центральних органів 

виконавчої влади. 
 

V. КОНТРОЛЬ ЗА ПРОЦЕСОМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 
 

Тернопільська обласна державна адміністрація визначає першочерговість 

виконання заходів з урахуванням пріоритетних напрямів Програми і наявності 

фінансових та інших ресурсів. 

Механізм реалізації заходів та контроль за виконанням Програми 

передбачає: 

моніторинг виконання основних показників і заходів; 

підготовку розпорядчих документів обласної державної адміністрації з 

питань виконання пріоритетних завдань та заходів Програми. 

Координацію та контроль за процесом реалізації Програми здійснює 

департамент економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації. 

Тернопільська обласна державна адміністрація за підсумками  

2021 року звітує про виконання та реалізацію заходів Програми в 

установленому порядку. 
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Додаток 1 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ 
ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2021 РІК 

 

Показники 
Одиниця 

виміру 
2019 рік 

2020 рік  2021 рік   

Факт 
% до  

2019 року 
Прогноз 

% до 

очікуваного 

2020 року 

1. Економічна ефективність 

1.1. Промисловість 

Індекс промислового виробництва  % 98,1 86,2 х 101,5 х 

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, 

послуг) без ПДВ 

млн грн 20732,9 21070,1 101,6 21596,8 102,5 

Обсяг реалізованої промислової продукції у 

розрахунку на одну особу 

грн 19762,7 20215,3 102,3 20720,6 102,5 

Виробництво найважливіших видів промислової 

продукції у натуральному вимірі: 

      

продовольча група       

м'ясо і субпродукти тонн 24503  18218,1 74,4  18500 101,5 

вироби ковбасні тонн 1240 674,9 54,4 700 103,8 

соки фруктові та овочеві тонн 14230  9347,1 65,7 9600 102,7 

олія та її фракції тонн 4627  2170,6 46,9 2200 101,3 

молоко рідке оброблене тонн 25529 25558,0 100,1 26170 102,4 

масло вершкове тонн 4708 4548,9 96,6 4700 103,3 

сири  тонн 4575 4361,2 95,3 4450 102,0 

борошно тонн 42944 35536,2 82,7 35650 100,3 

крупи тонн 8626  8760,5 101,6 9000 102,7 

хліб та вироби хлібобулочні тонн 6219 5820 93,6 5950 102,2 

корми готові для тварин тонн 137824  75064,5 54,5 76100 101,4 

води натуральні, мінеральні, газовані  тис. дал 429,8 587,1 136,6 590 100,5 

цукор-пісок із цукрових буряків тонн 186390 105573 56,6 107000 101,3 
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Показники 
Одиниця 

виміру 
2019 рік 

2020 рік  2021 рік   

Факт 
% до  

2019 року 
Прогноз 

% до 

очікуваного 

2020 року 

непродовольча група       

люстри, лампи та освітлювальне обладнання  тис. штук 252 284,2 112,8 291 102,4 

меблі  штук 38436 39396 102,5 39789,9 101,0 

1.2. Сільське господарство 

Валова продукція сільського господарства по всіх 

категоріях господарств (у порівняльних цінах) – 

усього, 

млн грн 24251,8 24012,3 99,1 24028,5 100,1 

в тому числі:       

сільськогосподарські підприємства млн грн 15725,2 15851,5 100,8 15860,5 100,1 

населення  млн грн 8526,6 8160,8 95,7 8168 100,1 

Валова продукція сільського господарства на одну 

особу 

грн 23268 23208,6 99,8 23208,6 100 

Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції 

в натуральному виразі всіма категоріями 

господарств:  

     

зернові культури тис.тонн 2699,9 2841,7 105,3 2741,8 96,5 

цукрові буряки тис.тонн 1177,1 859,1 73,0 919,8 107,1 

картопля тис.тонн 960,6 914,1 95,2 914,6 100,1 

овочі (відкритого ґрунту) тис.тонн 244,7 241,2 98,5 243,9 101,1 

молоко тис.тонн 454,8 468,0 102,8 470,0 100,4 

м’ясо тис.тонн 85,4 83,2 97,3 83,2 100,0 

яйця  млн штук 587,6 582,6 99,1 582,6 100,0 

Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції 

в натуральному виразі сільськогосподарськими  

підприємствами:   

     

зернові культури тис.тонн 2122,8 2280,9 107,5 2192,6 96,2 

цукрові буряки тис.тонн 1137,9 843,4 74,1 903,8 107,2 

картопля тис.тонн 38,3 33,2 86,7 33,5 100,9 
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Показники 
Одиниця 

виміру 
2019 рік 

2020 рік  2021 рік   

Факт 
% до  

2019 року 
Прогноз 

% до 

очікуваного 

2020 року 

овочі (відкритого ґрунту) тис.тонн 17,1 13,3 77,3 15,9 119,5 

молоко тис.тонн 87,0 102,7 117,7 108,0 105,2 

м’ясо тис.тонн 39,3 36,7 93,2 37,4 101,9 

яйця  млн штук 345,7 340,4 98,5 340,4 100,0 

Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції 

в натуральному виразі населенням:  

     

зернові культури тис.тонн 577,1 560,8 97,2 549,2 97,9 

цукрові буряки тис.тонн 39,2 15,7 40,2 16,0 101,9 

картопля тис.тонн 922,3 880,9 95,5 881,1 100,0 

овочі (відкритого ґрунту) тис.тонн 227,6 227,9 100,2 227,9 100,0 

молоко тис.тонн 367,8 365,3 99,4 362,0 99,1 

м’ясо тис.тонн 46,1 46,5 100,9 45,8 98,5 

яйця  млн штук 241,9 242,2 100,2 242,2 100,0 

1.3. Будівництво 

Індекс будівельної продукції % 126,7 101,2 х 102,5 х 

Обсяг виконаних будівельних робіт на одну особу грн 2309,8 2485,1 107,6 2557,2 102,9 

Виробництво будівельних матеріалів:       

цегла керамічна будівельна млн штук 

умовної 

цегли 

4,2 5,2 123,8 5,4 103,8 

елементи конструкцій, збірні для будівництва з 

цементу, бетону або каменю штучного  
тис.м3 

85,5 67,1 78,5 67,5 100,6 

розчини бетонні, готові для використання тис.тонн 237,0 161,8 68,3 164,1 101,4 

пісок, галька, гравій і щебінь для будівництва тис.м3 2763,5 2860,2 103,5 2928,8 102,4 

блоки дверні та віконні з пластмас тис.штук 32,2 32,9 102,2 34,4 104,6 

Загальна площа житла, введеного в експлуатацію за 

рахунок усіх джерел фінансування 

тис. м2 411,3 255,4 62,0 320 125,3 
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Показники 
Одиниця 

виміру 
2019 рік 

2020 рік  2021 рік   

Факт 
% до  

2019 року 
Прогноз 

% до 

очікуваного 

2020 року 

Обсяг прийнятої в експлуатацію загальної площі 

житла в розрахунку на 10 тис. осіб 

м2 3958,4 2456,3 62,0 3080,8 125,4 

2. Інвестиційний розвиток та зовнішньоекономічна співпраця 

Обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх 

джерел фінансування  

млн грн 9210,3 5981,9 64,9 7256,0 121,3 

Обсяг капітальних інвестицій на одну особу  грн  8806 5804,6 65,9 7040,9 121,3 

Обсяг капітальних інвестицій за видами 

економічної діяльності та за рахунок усіх джерел 

фінансування:  

      

у промисловість  млн грн 1979,7 1478,2 74,7 1793,0 121,3 

у сільське, лісове та рибне господарство млн грн 3092,6 1500,9 48,5 1831,1 122,0 

у будівництво млн грн 1871,7 1382,6 73,9 1678,5 121,4 

Обсяг прямих іноземних інвестицій за наростаючим 

підсумком – усього 

млн дол. 

США 

45,6 41,8 91,7 42,2 101,0 

Обсяг прямих іноземних інвестицій з початку року 

(надходження) 

млн дол. 

США 

+0,6 -3,8 - +0,4 - 

Обсяг прямих іноземних інвестицій на одну особу дол. США 43,9 40,6 92,5 41,0 101,1 

Зовнішньоторговельний оборот товарами, млн дол. 

США 

884,3 862,9 97,6 882,0 102,2 

у тому числі:       

експорт млн дол. 

США 

434,3 448,2 103,2 460,0 102,6 

імпорт млн дол. 

США 

450,0 414,7 92,2 422,0 101,8 

3. Розвиток інфраструктури 

Обсяг перевезень вантажів:  тис.тонн 10504,6 9162,0 87,2 9176,8 100,2 

залізничним транспортом тис.тонн 5604,6 5366,0 95,7 4754,9 88,6 

автотранспортом тис.тонн 4900,0 3796,0 77,5 4404,1 116,0 

Обсяг перевезень пасажирів: тис.осіб 64294,8 40845,9 63,5 39873,1 97,6 
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Показники 
Одиниця 

виміру 
2019 рік 

2020 рік  2021 рік   

Факт 
% до  

2019 року 
Прогноз 

% до 

очікуваного 

2020 року 

залізничним транспортом тис.осіб 2567,1 960,8 37,4 1641,4 170,8 

автотранспортом тис.осіб 47371,5 27448,4 57,9 29714,9 108,3 

Кількість користувачів (абонентів) мережі Інтернет одиниць 100150 157260 157,0 180000 114,5 

4. Розвиток малого підприємництва 

Кількість малих підприємств  одиниць 4782 4790 100,2 4805 100,3 

Кількість діючих малих підприємств на 10 тис. 

населення 

одиниць 46 46 100,0 46 100,0 

Чисельність працюючих на малих підприємствах тис. осіб 27,9 28,1 100,7 28,3 100,7 

Кількість зареєстрованих суб’єктів господарювання 

– фізичних осіб  

тис. осіб 34,3 35,4 103,2 35,8 101,1 

Надходження до бюджетів усіх рівнів від діяльності 

малого підприємництва 

млн грн 2030,5 2184,0 107,6 2300,0 105,3 

Кількість створених робочих місць у малому 

підприємництві 

тис. місць 9,3 8,8 94,6 9,0 102,3 

5. Торгівля і побутове обслуговування 

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які 

здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі 

 

млн грн 8820,5 8960,0 101,6 9140,0 102,0 

Обсяги реалізованих послуг 

 

млн грн 6139,5 6280,0 102,3 6380,0 101,6 

6. Ефективність ринку праці 

Середньорічна чисельність наявного населення тис. осіб 1042,3 1034,6 99,3 1035,2 100,1 

Чисельність економічно активного населення тис. осіб 450,6 453,3 100,6 452,3 99,8 

Чисельність безробітних на кінець року  

(за методологією Міжнародної організації праці) 

тис. осіб 46,3 51,4 111,0 46,8 91,1 

Чисельність прийнятих на роботу на новостворені 

робочі місця 

осіб 10087 8953 88,8 10200 113,9 

Фонд оплати праці штатних працівників, зайнятих у 

сферах економічної діяльності 

млн грн 13970,6 16063,8 114,9 18063,8 112,4 
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Показники 
Одиниця 

виміру 
2019 рік 

2020 рік  2021 рік   

Факт 
% до  

2019 року 
Прогноз 

% до 

очікуваного 

2020 року 

Середньооблікова кількість штатних працівників осіб 140695 142654 101,4 138867 97,3 

Середньомісячна зарплата штатних працівників, 

зайнятих у сферах економічної діяльності, 

грн 8275 9384 113,4 10840 115,5 

у тому числі:       

у промисловості грн 9604 10177 105,9 10071 98,9 

у сільському, лісовому та рибному господарстві грн 11657 12955 111,1 14285 110,3 

у будівництві грн 7611 6477 85,1 6181 95,4 

Середньомісячна зарплата працівників у 

бюджетних установах 

 

грн 7762 10137 130,6 9790 96,6 

7. Доступність та якість послуг у сфері освіти 

Кількість учнів у загальноосвітніх навчальних 

закладах 

тис. осіб 109,1 110,6 101,4 111,4 100,7 

Кількість дітей у постійних дошкільних закладах тис. осіб 32,5 31,6 97,2 32,2 101,9 

Охоплення дітей (від трьох до шести років) 

постійними дошкільними закладами (у % до 

кількості дітей відповідного віку) 

% 88,7 90,2 + 1,5 в.п. 90,5 +0,3 в.п. 

Частка дітей сільської місцевості, для яких 

організовано підвезення до місця навчання і 

додому, від загальної кількості учнів, які того 

потребують 

% 99,1 99,5 + 0,4 в.п. 99,9 + 0,4 в.п. 

8. Доступність та якість послуг у сфері охорони здоров’я 

Забезпеченість населення стаціонарними ліжками 

на  10 тис. осіб 

одиниць 76,5 72,1 94,2 60,0 83,2 

Забезпеченість лікарями загальної практики – 

сімейної медицини на 10 тис. населення 

осіб 5,02 4,95 98,6 5,0 101,0 

Кількість померлих дітей віком до одного року на   

1 тис. народжених живими 

проміле 6,03 5,7 94,5 5,5 96,4 

Кількість осіб, що хворіють на активний 

туберкульоз, на 100 тис. населення, 

осіб 34,4 18,2 52,9 17,5 96,2 
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Показники 
Одиниця 

виміру 
2019 рік 

2020 рік  2021 рік   

Факт 
% до  

2019 року 
Прогноз 

% до 

очікуваного 

2020 року 

у тому числі в сільській місцевості осіб 35,2 20,9 59,4 20,4 97,6 

Кількість осіб, у яких уперше виявлено 

онкозахворювання, на  100 тис. населення, 

осіб 327,6 265,8 81,1 266,8 100,4 

у тому числі в сільській місцевості осіб 305,5 254,2 83,2 244,0 95,9 

9. Доступність послуг у сфері культури 

Кількість масових бібліотек  одиниць 798 796 99,7 796 100,0 

Книжковий фонд бібліотек  тис. 
примірників 

6668,9 6357,6 95,3 6559,0 103,2 

Кількість клубних установ  одиниць 917 917 100 917 100 

10. Раціональне природокористування та якість довкілля 

Відведено (скинуто) зворотніх вод – усього, тис. м3 39420 38840 98,5 35000 90,1 

у тому числі:       

забруднених, з них: тис. м3 2371 2070 87,3 1094 52,9 

- без очищення  тис. м3 462 462 100 450 97,4 

- нормативно очищених тис. м3 16790 16390 97,6 19000 115,9 

Викиди шкідливих речовин у повітря:        

- стаціонарними джерелами забруднення тис. тонн 9,4 9,0 95,7 9,0 100 

- пересувними джерелами забруднення тис. тонн * * х * х 

 

* - статистичні дані відсутні, оскільки скасовані комплексні розрахунки щодо викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від 

пересувних джерел, починаючи з 2017 року. 
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Додаток 2 
 

Перелік регіональних програм, запропонованих для фінансування з 

обласного бюджету в 2021 році* 

 

№ 

з/п 

Назва програми Дата і номер рішення 

обласної ради 

Охорона здоров’я  

1. Комплексна програма „Здоров’я населення 

Тернопілля на 2017-2021” 

08.12.2017 № 833 

(зі змінами від 

25.06.2019 № 1413, 

28.11.2019 № 1504, 

05.03.2020 № 1585, 

20.10.2020 № 1727) 

2. Обласна програма підтримки та розвитку 

патронажної служби в Тернопільській області на 

2017-2021 роки 

08.12.2017 № 832 

(зі змінами від 

26.02.2019 № 1339) 

3. Обласна програма розвитку та підтримки 

комунальних закладів охорони здоров’я 

Тернопільської обласної ради на 2021-2023 роки  

Доручення голови 

ОДА від 17.02.2021 

№ 11/01.02-03 

Соціальний захист населення 

4. Обласна програма вшанування українців, 

постраждалих у ХХ столітті внаслідок 

окупаційних режимів, Героїв Небесної Сотні, 

учасників Антитерористичної операції та 

операції Об’єднаних сил у ХХІ столітті на 2020-

2022 роки 

28.11.2019 № 1503 

5. Обласна програма „Ветеран” на 2020-2024 роки 28.11.2019 № 1506 

(зі змінами від 

13.04.2020 № 1597) 

6. Обласна програма підтримки осіб, які брали 

участь в антитерористичній операції, операції 

об’єднаних сил, членів сімей осіб, загиблих під 

час проведення антитерористичної операції та 

операції об’єднаних сил, членів сімей Героїв 

Небесної Сотні, постраждалих учасників 

Революції Гідності на 2020-2024 роки 

28.11.2019 № 1507 

7. Обласна програма підвищення рівня соціальних 

гарантій серед працівників бюджетної сфери та 

соціально незахищених верств населення 

Тернопільської області на 2018-2022 роки 

06.11.2018 № 1206 

(зі змінами від 

25.06.2019 № 1412) 

8. Обласна комплексна програма соціальної 

підтримки малозахищених верств населення 

„Турбота” на 2021-2025 роки 

 

11.11.2020 № 1741 
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9. Обласна програма створення безбар’єрного 

простору в області на 2021-2025 роки  

Доручення голови 

ОДА від 03.03.2021 

№ 17/01.02-03 

Фізична культура і спорт, підтримка молоді та захист прав дітей 

10. Програма розвитку олімпійського руху в 

Тернопільській області на 2019-2022 роки 

04.06.2019 № 1389 

11. Програма розвитку футболу в Тернопільській 

області на 2021-2024 роки 

Доручення голови 

ОДА від 20.11.2020 

№ 96/01.02-03 

12. Обласна цільова соціальна програма 

оздоровлення та відпочинку дітей на 2019-2021 

роки 

10.12.2018 № 1290 

13. Обласна програма запобігання соціальному 

сирітству, подолання дитячої безпритульності і 

бездоглядності на 2017-2021 роки 

22.12.2016 № 444 

14. Програма кредитування молодіжного житлового 

будівництва в Тернопільській області на  

2018-2022 роки 

22.12.2017 № 893 

(зі змінами від 

20.12.2019 № 1299 

23.12.2020 № 47) 

15. Обласна цільова програма „Молодь 

Тернопільщини” на 2021-2025 роки 

Доручення голови 

ОДА від 15.01.2021 

№ 1/01.02-03 

16. Обласна комплексна програма підтримки сім’ї, 

запобігання домашньому насиллю та протидії 

торгівлі людьми на період до 2025 року 

Доручення голови 

ОДА від 19.02.2021 

№ 13/01.02-03 

17. Обласна цільова програма національно-

патріотичного виховання на 2021-2025 роки 

 

23.12.2020 № 40 

18. Обласна цільова програма розвитку пластового 

руху на 2021-2025 роки 

Розпорядження голови 

ОДА від 07.02.2021 

№ 81/01.02-01 

Розвиток територіальних громад 

19. Обласна програма розвитку місцевого 

самоврядування в Тернопільській області на 

2019-2023 роки 

06.11.2018 № 1190 

Освіта і наука 

20. Обласна програма розвитку та підвищення 

професійної освіти на 2018-2022 роки 

10.12.2018 № 1283 

21. Обласна програма правової освіти населення на 

2018-2021 роки 

06.11.2018 № 1201 

22. Обласна програма фінансової підтримки та 

розвитку державного навчального закладу 

„Тернопільський професійний коледж з 

посиленою військовою та фізичною 

підготовкою” щодо підготовки фахівців для 

професійного кадрового забезпечення Збройних 

25.09.2020 № 1670 
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Сил України та силових структур України на 

2021-2025 роки 

23. Обласна програма впровадження Української 

Хартії вільної людини в освітніх закладах 

Тернопільської області на 2021-2024 роки 

 

23.12.2020 № 34 

Культура  

24. Програма розвитку кінематографії та 

забезпечення кінообслуговування населення 

Тернопільської області на 2017-2021 роки 

22.12.2016 № 438 

(із змінами від 

08.06.2018 № 1020, 

04.06.2019 № 1391) 

25. Програма збереження культурної спадщини 

Тернопільської області на 2021-2025 роки 

Доручення голови 

ОДА від 13.11.2020 

№ 92/01.02-03 

26. Обласна програма розвитку та підтримки 

фінансово-господарської діяльності 

комунального підприємства Тернопільської 

обласної ради „Тернопільський обласний центр 

дозвілля „Терноцвіт” на 2020-2023 роки 

13.04.2020 № 1607 

27. Програма сприяння розвитку громадянського 

суспільства у Тернопільській області на  

2021-2023 роки 

23.12.2020 № 38 

28. Програма розвитку видавничої справи та 

інформаційного простору у Тернопільській 

області на 2021-2024 роки 

23.12.2020 № 43 

Житлово-комунальне господарство 

29. Обласна комплексна програма 

енергоефективності та енергозбереження на 

2021-2024 роки 

Розпорядження голови 

ОДА від 02.03.2021 

№ 154/01.02-01 

30. Обласна програма „Питна вода Тернопілля” на 

2021-2025 роки 

 

Доручення голови 

ОДА від 13.07.2020 

№ 55/01.02-03 

Захист населення і територій  

31. Програма захисту населення і територій 

Тернопільської області від надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру 

на2018-2022 роки 

22.12.2017 № 899 

(із змінами від 

09.08.2018 № 1116, 

10.12.2018 № 1282, 

16.04.2019 № 1354, 

04.06.2019 № 1392, 

28.11.2019 № 1505) 

32. Обласна програма забезпечення постійної 

готовності системи управління Тернопільської 

області до функціонування в умовах особливого 

періоду на 2017-2021 роки 

30.11.2016 № 424 

(із змінами від 

24.11.2017 № 810, 

06.11.2018 № 1199, 

04.06.2019 № 1394, 

25.06.2019 № 1416, 

https://drive.google.com/drive/folders/0B5aqSfqyqfn-dlhKbXVFVFBIdnc
https://drive.google.com/drive/folders/0B5aqSfqyqfn-X0Y0WGpIbnRwMkE
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06.07.2020 № 1660, 

23.12.2021 № 45) 

33. Обласна цільова програма здійснення заходів 

щодо відновлення військових містечок № 15 та 

№ 21 м. Тернопіль та фінансової підтримки 

гарнізонного військового оркестру на 2019-2021 

роки 

20.12.2018 № 1308 

34. Програма сприяння 2 батальйону військової 

частини 3002 Національної гвардії України у 

виконанні службово-бойових завдань на 2019-

2021 роки 

26.02.2019 № 1336 

35. Обласна програма сприяння поліції у підвищенні 

рівня безпеки громадян на території 

Тернопільської області на 2021-2025 роки 

Доручення голови 

ОДА від 12.08.2020 

№ 63/01.02-03 

36. Обласна програма антитерористичних заходів у 

Тернопільській області на 2021 рік 

03.02.2021 № 59 

37. Обласна цільова програма здійснення заходів 

призову на строкову військову службу, 

прийняття на військову службу за контрактом, 

проведення організаційних заходів у 

територіальних центрах комплектування та 

соціальної підтримки (військових комісаріатах) 

та забезпечення заходів територіальної оборони 

на території Тернопільської області на 2021-2022 

роки 

Розпорядження голови 

ОДА від 19.02.2021 

№ 112/01.02-01 

Охорона навколишнього природного середовища 

38. Програма розвитку водного господарства та 

водно-екологічного оздоровлення природного 

середовища Тернопільської області на період до 

2021 року 

12.11.2013 № 1541 

(із змінами від 

10.12.2018 № 1287, 

28.11.2019 № 1502) 

39. Програма охорони навколишнього природного 

середовища в Тернопільській області на 2021-

2027 роки 

03.02.2021 № 58 

Розвиток підприємництва 

40. Обласна програма розвитку малого і середнього 

підприємництва на 2021-2023 роки 

23.12.2020 № 41 

Туризм та рекреація 

41. Програма розвитку туризму в Тернопільській 

області на 2021-2025 роки 

23.12.2020 № 44 

Зовнішньоекономічна діяльність 

42. Обласна програма міжнародного співробітництва 

Тернопільської області на 2021-2023 роки 

23.12.2020 № 35 

Дорожня інфраструктура, транспорт та зв'язок  

43. Обласна програма розвитку автомобільних доріг 

загального користування на 2019-2022 роки 

25.06.2019 № 1414 

https://drive.google.com/drive/folders/1VFNDon5G6FkJMU_SzCLkGugWRhbiT-7m
https://drive.google.com/file/d/0B5aqSfqyqfn-SzVaemUxT1dVTWM/view
https://drive.google.com/drive/folders/0B5aqSfqyqfn-azJIaDZLajNWd2c


 101 

44. Програма розвитку цілісного майнового 

комплексу аеропорту „Тернопіль” на 2019-2021 

роки 

26.02.2019 № 1327 

(зі змінами від 

06.07.2020 № 1620) 

Сільське господарство  

45. Комплексна програма розвитку 

агропромислового комплексу Тернопільської 

області на 2021-2025 роки 

23.12.2020 № 36 

46. Програма збільшення площ посадки та 

нарощування обсягів виробництва плодів і ягід у 

Тернопільській області в 2011-2025 роках 

14.04.2011 № 1155 

(із змінами від 

04.12.2014 № 1845) 

47. Обласна програма з локалізації та ліквідації 

карантинних організмів на території 

Тернопільської області на 2021-2023 роки 

Розпорядження голови 

ОДА від 16.12.2020 

№ 763/ 

48. Програма розвитку лісового господарства 

Тернопільщини на 2017-2021 роки 

10.05.2017 № 538 

(із змінами від 

08.12.2017 № 840, 

09.08.2018 № 1135, 

06.11.2019 № 1205, 

04.06.2019 № 1388, 

14.11.2019 № 1482) 

Інше  

49. Програма підтримки фінансово-господарської 

діяльності підприємств та установ спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Тернопільської області на 2019-2021 роки 

26.02.2019 № 1328 

(зі змінами від 

17.09.2019 № 1446, 

06.07.2020 № 1639, 

29.09.2020 № 1700, 

11.11.2020 № 1752, 

23.12.2020 № 39) 

50. Обласна програма підтримки органів державної 

влади на 2021-2023 роки 

Розпорядження голови 

ОДА від 04.03.2021 

№ 160/01.02-01 

51. Обласна програма підготовки та проведення 

заходів з відзначення державних, регіональних та 

професійних свят, ювілейних дат та інших 

заходів, заохочення за заслуги перед 

Тернопільською областю на 2021-2023 роки 

Розпорядження голови 

ОДА від 04.03.2021 

№ 161/01.02-01 

52. Обласна цільова програма „Власний дім” на 

2021-2025 роки 

23.12.2020 № 37 

53. Антикорупційна програма Тернопільської 

обласної ради на 2018-2021 роки у новій редакції 

28.11.2018 № 1264 

(зі змінами від 

26.02.2019 № 1332) 

54. Програма інформатизації Тернопільської області 

„Електронна Тернопільщина” на 2019-2021 роки 

26.02.2019 № 1334 

55. Регіональна цільова програма „Розвиток архівної 

справи у Тернопільській області” на 2019-2021 

роки 

26.02.2019 № 1329 

(зі змінами від 

04.06.2019 № 1386) 

https://drive.google.com/drive/folders/0B5aqSfqyqfn-LUNlejAwSHFUYTQ
https://drive.google.com/drive/folders/0B5aqSfqyqfn-azJIaDZLajNWd2c
https://drive.google.com/drive/folders/1akAfefjuoNp34EkSaFVBaOYf8P7tnZcP
https://drive.google.com/drive/folders/1xVzhbJ_y3Q6-ox-0s77mD-mqciNe2X3W
https://drive.google.com/drive/folders/1EeR107cPA2UBdtPNkCCmShL-6Mv2HOR8
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56. Програма підтримки Державної установи 

„Чортківська установа виконання покарань 

(№26)” на 2020-2022 роки 

13.04.2020 № 1611 

57. Обласна цільова програма підтримки установ 

виконання покарань Західного міжрегіонального 

управління з питань виконання кримінальних 

покарань, що розташовані на території 

Тернопільської області на 2021-2022 роки 

Доручення голови 

ОДА від 19.02.2021 

№ 12/01.02-03 

 

* Перелік програм може доповнюватись у встановленому порядку 

 

Фінансування регіональних цільових програм відбуватиметься у порядку та 

обсягах, передбачених обласним бюджетом на 2021 рік. 
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Додаток 3 
 

 Перелік проєктів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за 

рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку в 

Тернопільській області у 2021 році 
 

№ 

п/п 

Найменування інвестиційної програми /проєкту 

регіонального розвитку, місцезнаходження, вид робіт 

для проектів будівництва 

Обсяг 

фінансування за 

рахунок коштів 

ДФРР  

у 2021 році,  

тис. гривень  

  Разом по області 142170,138 

  в тому числі:   

  Обласний центр 22233,578 

1 Будівництво гідротехнічних споруд веслувального 

каналу центру веслування та водних видів спорту з 

інфраструктурою ,,Водна арена Тернопільˮ в м. 

Тернопіль та на території Тернопільського району. 

(Коригування)   

15766,092 

2 Реконструкція будівлі Тернопільського обласного 

спеціалізованого будинку дитини з влаштуванням 

шатрового даху, за адресою    м. Тернопіль вул. 

Академіка Сахарова, 2  (Коригування кошторисної 

документації) 

5080,486 

3 Реконструкція існуючої будівлі Тернопільського 

обласного краєзнавчого музею (Проєкт 

термомодернізації будівлі) в м. Тернополі, площа 

Героїв Євромайдану, 3 

1387,000 

  Міста обласного значення    

  м. Бережани 23046,084 

4 Будівництво спортивного комплексу по вул. І.Франка, 

8 в м. Бережани Тернопільської області  

23046,084 

  Кременецький район 13648,881 

5 Реконструкція філії ,,Старотаразька загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенівˮ опорного закладу Почаївська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Почаївської 

міської ради за адресою: вул. Шкільна, 2 в с. Старий 

Тараж Кременецького району Тернопільської області. 

Коригування  

7767,815 

6 Реконструкція будівель комунального дитячого 

оздоровчого закладу ,,Дивосвітˮ з добудовою 

відпочинково-оздоровчої інфраструктури в с. Кутянка 

Шумського району Тернопільської області. 

Коригування 

3000,000 
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7 Організація території Лановецького зоологічного 

парку місцевого значення ,,Лановецький зооботсад” в 

м. Ланівці Тернопільської області — Будівництво. 

Коригування 

2881,066 

  Тернопільський район 21904,990 

8 Будівництво  загальноосвітньої школи І ступеня з 

дошкільним закладом на вул. Пасічна, 9 в селі 

Підгороднє Тернопільського району Тернопільської 

області. Коригування 

9592,665 

9 Енергозберігаючі заходи в Козівській ЗОШ І-ІІІ ст. 

№1 (капітальний ремонт частини перекриття; 

опорядження приміщень; капітальний ремонт системи 

опалення, водопостачання і водовідведення; 

утеплення фасадів) по вул. Гвардійська, 9 в смт. 

Козова (корпус старших класів). Коригування 

4299,939 

10 Реконструкція спортивних майданчиків з 

влаштуванням стадіону в ,,Навчально-виховний 

комплекс ,,Боричівська загальноосвітня школа-сад І-ІІ 

ступенів - ДНЗˮ в с. Боричівка по вул. Нова, 1 

Теребовлянського району, Тернопільської області. 

Коригування 

8012,386 

  Чортківський район 9439,060 

11 Капітальний ремонт навчально-виховного комплексу 

,,Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 - 

дошкільний навчальний закладˮ Хоростківської 

міської ради по вул. Незалежності, 17 в м. Хоростків 

Гусятинського району Тернопільської області. 

Коригування 

 

1817,451 

12 Капітальний ремонт будівель Борщівської 

центральної комунальної районної лікарні (утеплення 

фасадів, заміна вікон) по вул. Ст. Бандери, 108 в м. 

Борщові. Коригування. 

 

2157,780 

13 Нове будівництво спального корпусу на 50 чоловік 

для учасників АТО із їдальнею та теплим переходом з 

частковою реконструкцією існуючого корпусу 

обласної фізіотерапевтичної лікарні реабілітації в 

с.Більче-Золоте Борщівського району Тернопільської 

області 

 

2000,000 

14 Капітальний ремонт водолікувального відділення 

Товстенської районної комунальної лікарні по вул. 

Робітнича, 1 в смт.  Товсте Заліщицького району 

Тернопільської області (коригування) 

3463,829 
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  Обласний центр 15000,000 

15 Реконструкція спортивного майданчика 

Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 

3 з поглибленим вивченням іноземних мов ТМР по   

вул. Грушевського, 3 в м. Тернополі. Коригування 

4600,800 

16 Будівництво дощового колектора по вул. Галицькій в 

м. Тернопіль 

10399,200 

  Міста обласного значення    

  м. Чортків 5131,739 

17 Нове будівництво мультифункціонального 

майданчика для занять ігровими видами спорту 

Чортківської школи І-ІІІ ступенів № 7 Чортківської 

міської ради Тернопільської області по вул. Тараса 

Шевченка, 25 в м. Чортків, Тенропільська обл. 

5131,739 

  Тернопільський район 1715,273 

18 Реконструкція Теребовлянського дитячого-ясла 

садочку ,,Ромашкаˮ загального розвитку з 

впровадженням енергозберігаючих заходів 

(влаштування шатрового даху, заміна віконних та 

дверних блоків, утеплення фасадів) по вул. Паращука, 

16 ,,Аˮ в м. Теребовля, Тернопільської області 

1715,273 

  Чортківський район 30050,533 

19 Капітальний ремонт (утеплення фасаду) 

Гусятинського ясла-саду ,,Дзвіночокˮ по вул. 

Шевченка, 35 в смт Гусятин, Чортківського району, 

Тернопільської області. Коригування 

3000,000 

20 Будівництво сільського стадіону по вул. Горішній в  

с. Трибухівці Бучацького району Тернопільської 

області 

8654,815 

21 Реконструкція каналізаційної мережі  

м. Монастириська Тернопільської області. 

Коригування 

5942,187 

22 ,,Реконструкція очисних споруд міста Заліщики по  

вул. Стефаника, 60Д міста Заліщики Заліщицького 

району Тернопільської області. Коригуванняˮ 

2000,000 

23 Капітальний ремонт з заходами енергозбереження та 

енергоефективності в навчальному корпусі № 2, 

Державного навчального закладу ,,Хоросківський 

професійний сільськогосподарський ліцейˮ в м. 

Хорстків  Тернопільської області 

6582,609 

24 Будівництво очисних споруд каналізації 

господарсько-побутових стоків в м. Борщів по вул. 

Нічлава. Коригування 

3870,922 
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Перелік проєктів, які можуть реалізовуватись у 2021 році за рахунок  

коштів державного, обласного  бюджетів та інших джерел, незаборонених 

чинним законодавством 

№ 

 п/п 
Найменування проєкту  

1. Реконструкція кардіологічного корпусу Микулинецької обласної 

фізіотерапевтичної лікарні реабілітації по вул. Галицька, 2, смт 

Микулинці Теребовлянського району Тернопільської області 

2. Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії з 

операційним блоком Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні 

по вул. Академіка Сахарова, 2 в м. Тернополі (Коригування проєктно-

кошторисної документації) 

3. Реконструкція приміщень Тернопільського обласного центру 

соціальної реабілітації дітей-інвалідів з надбудовою та влаштуванням 

шатрового даху, за адресою м. Тернопіль,  вул. Академіка Сахарова, 2 

(Коригування кошторисної документації) 

4. Будівництво приміщення музею  в рамках реалізації проєкту ,,Lemko 

S.V.I.T” на території музейного комплексу ,,Лемківське село” за 

адресою урочище Лемківська Ватра, 1 в м. Монастириська 

Тернопільської області (коригування) 

 

 

 

Керівник секретаріату 

Тернопільської обласної ради                                           О.П.КАЙДА 
   

 
Воляник Г.М. 


