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ВСТУП 

 

Програма соціально-економічного розвитку Заставнівської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2019 рік (надалі Програма) розроблена виконавчим комітетом на 

основі аналізу поточної ситуації в господарському комплексі об’єднаної громади виходячи із 

загальної соціально-економічної ситуації, що склалася на відповідній території, з 

урахуванням можливостей та місцевих ресурсів, відповідно до пріоритетних напрямків 

розвитку населених пунктів об’єднаної територіальної громади.  

Методичною основою розроблення Програми є Закон України “Про державне 

прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”. 

При розробленні Програми враховано положення таких документів: 

 Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої 

постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року №385; 

 Середньострокової стратегії регіонального розвитку Заставнівського району  на 

період до 2020 року, затвердженої розпорядженням Заставнівської районної державної 

адміністрації  від 04 січня 2016 року № 28.  

 Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України від 30 березня 2016 року № 75. 

Координацію роботи щодо розроблення та формування проекту Програми 

забезпечував виконавчий комітет Заставнівської міської ради. Було опрацьовано матеріали, 

надані відділами та іншими структурними підрозділами Заставнівської міської ради, з 

урахуванням пропозицій територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, 

виконуючого  обов’язків сільського старости, підприємств, організацій та установ усіх форм 

власності. 

Програма визначає мету та пріоритетні напрями дій на  

2019 рік щодо забезпечення стабільного зростання в реальному секторі економіки й на цій 

основі – поліпшення якості життя населення. 

Прогнозні розрахунки та заходи Програми розроблені на основі аналізу поточної 

соціально-економічної ситуації у господарському комплексі ОТГ. 

Фінансування передбачених Програмою заходів буде здійснюватися за рахунок коштів 

підприємств, місцевого бюджету, інвесторів, а також коштів державного бюджету, що 

спрямовуються на реалізацію державних цільових програм, та інших джерел не заборонених 

чинним законодавством. 

 

1. Аналіз сильних сторін, можливостей розвитку, слабких сторін та загроз розвитку 

Заставнівської об’єднаної територіальної громади (SWOT-АНАЛІЗ) 

 

Адміністрація громади 

Сильні сторони Слабкі сторони 

1. Активний і злагоджений колектив 

апарату управління ОТГ із сильним 

відчуттям команди  

2. Вміла організація всіх сил та 

ресурсів для виконання заходів щодо 

1. Відсутність генерального плану 

розвитку території 

2. Відсутність статуту громади, який би 

ясно визначив компетенції окремих 

інституцій, котрі здійснюють управління в 



соціального розвитку громади, надання 

соціальних послуг та підвищення рівня 

обслуговування населення. 

2. Досвід у пошуку та залученні зовнішніх  

джерел фінансування 

3. Навички у підготовці заявок на 

отримання інфраструктурних трансфертів, 

написанні проектів і проектній роботі 

4. Напрацьована база для продовження 

роботи над стратегічним планом розвитку  

громади 

5. Вдала співпраця з місцевими та 

громадськими організаціями Німеччини 

 

громаді, і взаємовідносини між ними 

3. Відсутність в апараті управління ОТГ о 

сіб, які володіють спеціальними знаннями 

та навичками у пріоритетних для розвитку  

громади галузях (напр., туризм, соціальне  

підприємництво) 

4. Відсутність бюджетних коштів на 

проведення найбільш термінових 

ремонтних робіт місцевої інфраструктури 

доріг та ЖКГ 

5. Підприємства, які здійснюють 

господарську діяльність в межах громади, 

не зареєстровані на її території (не платять 

податки у бюджет ОТГ) 

6. Освітня мережа позашкільних закладів, 

яка потребує оптимізації 

7. Катастрофічний стан централізованої 

системи з теплопостачання установ освіти 

та культури  

Можливості Загрози 

1. Розширення громади шляхом 

приєднання сусідніх місцевих рад, в яких 

знаходяться підприємства, що можуть 

наповнити бюджет громади (Товтри, 

М.Кучурів, Васловівці)  

2. Подальше розширення повноважень 

громади шляхом переходу на утримання з 

бюджету ОТГ низки публічних послуг 

(освіта, культура, соціальний захист)  

3. Інветаризація земельних ділянок, на 

яких розміщенні приватні будівлі і 

споруди та оформлення права оренди, що 

значно збільшить доходи бюджету 

4. Створення  ЦНАП, який запропонує ши-

рокий спектр послуг населенню громади  

5. Можливість збільшення власних доходів  

Громади через розширення податкової 

бази 

1. Недостатність фінансових ресурсів для  

забезпечення послуг охорони здоров’я, 

культури, соціального захисту (державні 

субвенції не покривають потреби 

повністю) 

2. Відсутність легальних можливостей 

розширювати власні податкові доходи 

(недієвість на території місцевих зборів) 

3. Проблеми співпраці з районною владою 

4. Брак відокремлених фондів старост, 

якими б вони могли розпоряджатися згідно 

зі своїми повноваженнями для 

забезпечення поточних потреб сіл 

 

Інфраструктура і просторове планування 

Сильні сторони Слабкі сторони 

1. Розвинена мережа закладів освіти, 

охорони здоров'я, культури. 

2. Розбудована і добре функціонуюча 

система водопостачання 

3. Наявність власного полігону ТПВ та 

системи збору  

4. Хороша якість Інтернет-зв’язку на 

території усієї громади 

5. Достатня кількість облаштованих місць 

1. Незадовільний стан доріг, що ускладнює 

комунікацію між центром громади та 

селом Вербівці 

2. Відсутність прямого автомобільного 

пасажирського сполучення між 

населеними пунктами громади 

3. Застарілий житловий фонд та зношена 

інженерна інфраструктура 

Катастрофічний стан забезпечення 



для проведення дозвілля (парки, стадіон, 

спортивні зали, палац культури, 

бібліотеки) 

 

каналізаційними мережами у м. Заставна 

та необхідність реконструювати очисні 

споруди 

4. Відсутність системи роздільного 

збирання сміття. 

 

Можливості Загрози 

1. Залучення коштів державної субвенції а  

розвиток інфраструктури та ресурсів 

Державного фонду регіонального розвитку 

2. Опрацьовані проекти модернізації 

інфраструктури, які чекають на 

фінансування 

3. Можливість залучення коштів від 

міжнародних донорів  

4. Запровадженої системи роздільного 

збору сміття 

5. Перспективи побудови 

сміттєпереробного заводу на декілька 

районів 

1. Невизначеність остаточного результату  

процесу об’єднання громад , що стримує 

розробку генерального плану розвитку 

території 

3. Загроза відсутності надходжень 

державної субвенції на розвиток 

інфраструктури. 

  

Економіка 

Сильні сторони Слабкі сторони 

1. Наявність на території громади малих та  

середніх підприємств, у т.ч. двох 

підприємств з іноземним капіталом 

2. Природні ресурси для розвитку 

будівництва (пісок, глина, крейда) 

3. Наявність екологічно чистих ґрунтів 

4. Вільні земельні ділянки для інвестицій 

5. Водоймища та лісові масиви 

6. Вигідне географічне положення –

близько до траси Чернівці - Тернопіль 

1. Відсутність осіб, охочих працювати і 

готових приступити до роботи  

2. Відсутність довіри працівників до 

місцевих працедавців (воліють поїхати за 

кордон, ніж працювати вдома за подібну 

винагороду) 

3. Низька якість доріг, яка ускладнює 

переміщення територією громади і 

створює бар'єри для економічного 

розвитку  

4. Відсутність інвестиційного паспорту 

ОТГ 

5.Низька загальнодержавна інвестиційна  

привабливість 

Можливості Загрози 

1. Розвиток малого та середнього бізнесу 

(особливо підприємств з переробки 

сільськогосподарської продукції) 

2. Розвиток одноособових фермерських 

господарств та сільськогосподарських 

кооперативів 

3. Зростання попиту на продукцію 

екологічно чистого сільського 

господарства 

4. Розширення виробництва на вже 

наявних підприємствах  

1. Еміграція, насамперед молоді та 

кваліфікованих спеціалістів 

2. Державні рішення, які ведуть до 

розширення тіньової економіки (напр., 

підвищення мінімальної заробітної плати) 

3. Подальше гальмування на державному 

рівні вирішення питання передання земель 

поза межами населених пунктів в 

управління ОТГ 

4. Витіснення з ринку дрібних 

сільгоспвиробників великими 



агрохолдингами 

5. Негативний природний приріст 

населення, що спричиняє брак робочої 

сили 

6. Зростання цін на енергоносії 

Навколишнє середовище і туризм 

Сильні сторони Слабкі сторони 

1. Наявність природних ресурсів (озера), 

гарних краєвидів, історичних та 

культурних пам'яток, які можуть бути 

базою для розвитку туризму 

2. Відсутність забруднюючих підприємств 

4. Мешканці громади, які мають таланти, 

знання та навички, необхідні для розвитку  

туризму 

6. Міжрайонний  фестиваль «Дністрові 

зорі», який проводиться на території 

громади 

1. Нерозвинена готельна мережа 

2. Брак рекламних та інформаційних 

матеріалів для туристів 

3. Дороги, які ведуть до туристично 

привабливих об'єктів, дуже поганої якості 

4. Відсутність серед мешканців охочих до 

розвитку агротуризму 

 

Можливості Загрози 

1. Вигідне географічне положення –

близькість до відомих туристичних місць 

(Кулівці, Хрещатик, Василів) 

2. Фестиваль «Заставнівська юшка», який 

проводити на території громади 

3. Розвиток агротуризму 

1. Відсутність бажаючих підприємців 

займатися зеленим туризмом 

2. Обмежене коло осіб, які можуть 

супроводжувати групи туристів  

Суспільство, людський капітал 

Сильні сторони Слабкі сторони 

1. Громадський оптимізм, пов’язаний із 

створенням ОТГ і її першими успіхами у 

розвитку 

2. Кілька активно діючих громадських 

організацій («За добробут Заставнівщини», 

«Заставнівський курінь») 

4. Готовність мешканців до роботи задля 

суспільного блага (особливо, якщо це 

стосується їхніх дітей) 

5. Громадська активність жінок 

6. Успішні спортивні команди 

7. Наявність екологічного дитячого центру 

8. Наявність медичного фіто центру 

«Горицвіт» 

1. Страх перед змінами, перед 

впровадженням нових рішень у будь-якій 

сфері 

2. Від'ємний демографічний приріст, 

від'ємне сальдо міграції 

3. Слабка співпраця між владою та 

активними громадськими організаціями 4. 

4. Слабко розвинені громадські організації, 

які активізуються, якщо є доступ до 

певних коштів чи грантів 

5. Відсутність сучасних центрів розвитку і  

дозвілля молоді 

 

Можливості Загрози 

1. Відміна візового режиму з ЄС, що може 

заохотити до підвищення кваліфікації, 

перенесення та адаптації кращих практик 

господарської та громадської діяльності з-

1. Переконання молоді, що найкраще 

рішення – це виїзд з громади 

2. Низький рівень громадської участі, 

безініціативність 



за кордону 

2. Наявність закладів профтехосвіти, які 

готують фахівців, затребуваних на ринку 

праці (механізатор, кухар, будівельник 

тощо) 

3. Політична нестабільність, військовий 

конфлікт на Сході України 

4. Затягування  на рівні держави із 

проведенням медичної реформи, що 

спричиняє проблеми у системі охорони 

здоров’я на місцевому рівні 

 

На даний час існує три можливі сценарії розвитку громади:  

1) реалістичний – громада розвиватиметься в запланованих рамках, за умови стабільності 

зовнішніх факторів;  

 

2) оптимістичний – громада розвиватиметься в прискорених темпах, за умови реалізації всіх 

заходів в рамках реформи децентралізації влади та політичної стабільності;  

3) песимістичний – значне зниження темпів розвитку громади, з огляду на загострення 

економічної та політичної нестабільності в країні.  

Для економічного та соціального зростання Заставнівської ОТГ необхідно докласти 

всі зусилля на ефективне використання сильних сторін громади – розвиток сільського 

господарства, туристичної галузі і т.д., та зменшення впливу слабких сторін – ремонт доріг, 

створення сприятливого інвестиційного клімату, підвищення рівня свідомості населення.  

Можливості та загрози відносяться до зовнішніх чинників, вплив на які на 

мікроекономічному рівні є майже неможливим. Але ці чинники мають значний вплив на 

розвиток громади, тому важливо вчасно відслідковувати їх змінити та вносити необхідні 

коригування в план розвитку громади для мінімізації їх наслідків. 

 

 

2. Мета, цілі і завдання Програми соціально-економічного розвитку 

Заставнівської об’єднаної територіальної громади 

 

Мета Програми соціально-економічного розвитку полягає у вирішенні спільних 

проблем мешканців міста  та села, які увійшли до складу ОТГ та реалізації спільних завдань 

щодо економічного зростання, підвищення конкурентоспроможності, інвестиційної 

привабливості, якості життя у громаді через ефективне використання ресурсів та реалізацію 

спільних інтересів влади, громади та бізнесу. Програму спрямовано на місцевий 

економічний розвиток як процес стратегічного партнерства влади, громади та бізнесу 

Заставнівської міської ради. Програма розвитку Заставнівської ОТГ ставить перед громадою 

мету перетворити територію громади для комфортного проживання населення, де будуть 

створені рівні умови для всебічного та гармонійного розвитку людини, громаду з наданням 

якісних адміністративних послуг. Саме людина стає центром та пріоритетом економічного 

розвитку об’єднаної громади на тривалу перспективу. Головні завдання Програми розвитку 

Заставнівської територіальної громади: – аналіз теперішнього стану; – виявлення головних 

проблем та стратегічних цілей розвитку; – визначення першочергових цілей розвитку; – 

визначення першочергових цілей та завдань щодо їх досягнення; – обґрунтування шляхів 

досягнення плану.  

У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни та доповнення будуть 

затверджуватися сесією об’єднаної територіальної громади за поданням голови або 

відповідних постійних депутатських комісії.  

Для досягнення мети Програми було визначено стратегічні, операційні цілі, а також 

завдання, необхідні для досягнення соціально-економічного розвитку громади. 

 

 

 



Перелік стратегічних та операційних цілей та завдань громади: 

Стратегіч

ний 

напрямок 

Стратегі

чна ціль 

Операційна 

ціль 

Завдання 

1. 

Розвиток 

інфрастру

ктури 

Благоустр

ій 

населених 

пунктів 

Будівництво

, ремонт та 

утримання 

доріг 

 Впровадити систему аналізу (моніторингу) 

стану доріг населених пунктів громади 

 Провести технічне оснащення комунальної 

служби, котра займатиметься будівництвом, 

ремонтом та обслуговуванням дорожньої 

мережі 

 Визначити обсяги та черговість робіт з ремонту 

та будівництва дорожньої мережі на території 

громади 

 Розробити проектно-кошторисну документацію 

з ремонту та будівництва дорожньої мережі на 

території громади  

 Проводити конкурс з відбору  виконавців робіт 

з поточного ремонту та будівництва нових доріг 

на території громади  

 Здійснювати розробку інвестиційних проектів 

по будівництву та ремонту доріг 
Організація 

зелених зон 

та зон 

відпочинку 

 Здійснити аналіз стану озеленення населених 

пунктів громади 

 Розробка план-схеми місць відпочинку на 

території громади, що потребують озеленення 

 Визначити на території громади перелік 

об’єктів, придатних для організації сімейного 

відпочинку та проведення розважальних заходів 

 Здійснити реконструкцію та влаштувати нові 

відпочинкові зони в населених пунктах 

громади, завершити реконструкція 

центрального парку м.Заставна 

 Розробити заходи щодо облаштування пляжів 

на водоймах, що розташовані на території 

громади, 

 Проводити роз’яснювальну роботу серед 

населення щодо необхідності дотримання 

правил благоустрою та відповідальність за їх 

порушення 

Розвиток 

мережі 

вуличного 

освітлення в 

населених 

пунктах 

громади 

 Провести аналіз стану освітлення вулиць в селі 

Вербівці  

 Здійснити відбір новітніх технологій, які 

можуть використовуватися для впровадження 

системи освітлення вулиць населених пунктів 

громади    

 

Благоустрій 

кладовищ на 

території 

громади 

 Провести аналіз сучасного стану кладовищ. 

 Завершити благоустрій старого кладовища у 

місті Заставна 

 Розробити правила функціонування  та 

утримання кладовищ 



Покращен

ня 

комуналь

ної 

інфрастру

ктури та 

якості 

послуг 

Модернізаці

я системи 

водопостача

ння та 

водовідведе

ння 

 Впровадити систему моніторингу за станом 

систем водопостачання та водовідведення. 

 Почергово здійснювати заходи з заміни 

водопровідної мережі  

 Залучити кошти Фонду регіонального розвитку 

на реконструкцію підвідної траси 

водопостачання від с.Юрківці до м.Заставна. 

 Вирішити питання залучення інвестицій на 

реконструкцію очисних споруд каналізаційної 

системи в м.Заставна 

Розвиток 

сфери 

зв’язку та 

комунікації 

 Створення на території громади системи відео 

моніторингу у багатолюдних місцях, парку, на 

вулицях інтенсивного руху автотранспорту . 

 Розробити схему встановлення системи 

вільного доступу користувачів до мережі 

Інтернет (облаштування точок доступу WI-FI в 

школах, зонах відпочинку) 

Запроваджен

ня 

ефективної 

системи 

поводження 

з 

побутовими 

відходами 

 Розробити та затвердити програму ліквідації 

стихійних сміттєзвалищ на території громади 

 Розробити та ухвалити на сесії програму 

поводження з побутовими відходами на 

території громади 

 Вивчити питання та підготувати програму  

запровадження на території громади систему 

роздільного збирання сміття 

 Відбирати на конкурсній основі надавача 

послуг зі збору, вивезення та утилізації 

побутових відходів на території громади 

 Проведення роз’яснювальної роботи про 

необхідність укладення договорів на вивезення 

ТПВ 

2. 

Сприяння 

розвитку 

бізнесу 

Розвиток 

туризму 

Розробка 

нових 

туристичних 

продуктів на 

території 

громади 

 Провести ремонт існуючих спортивно-

оздоровчих та  розважальних закладів  

 Розробити туристичні маршрути, привабливі 

для туристів 

 Проводити форуми, ярмарки, виставки, 

фестивалі 

 Розробити та постійно проводити 

промокампанію з популяризації відпочинку у 

Заставнівській громаді. 

Розвиток 

мережі 

розміщення 

та 

громадськог

о 

харчування 

 Провести аналіз та сформувати базу даних 

наявних та будівництво нових на території 

громади закладів розміщення (у т.ч. зелених 

садиб), закладів громадського харчування та 

рівня обслуговування в них 

 Стимулювати розвиток мережі об’єктів 

розміщення та мережі громадського харчування 

 Здійснювати постійний контроль за якістю 

обслуговування клієнтів 



Розвиток 

малого і 

середньог

о бізнесу 

Сприяння 

розвитку 

пріоритетни

х галузей 

економіки та 

розвиток 

нових сфер 

підприємниц

тва 

 .Створити інформаційно-аналітичний центр 

сфер господарської діяльності. 

 Створити Центр надання адміністративних 

послуг 

 Розробити програму сприяння розвитку 

підприємств сфери обслуговування (пральні та 

хімчистки)  

 Розробити та затвердити програму сприяння 

створенню кооперативів на території громади 

 Створити базу інвестиційних пропозицій, 

земельних ділянок, будівель  

3. 

Комфорт 

не та 

безпечне 

життя 

 

 Створення 

умов для 

комфортног

о 

відпочинку 

та 

оздоровленн

я населення 

 Визначити на території громади перелік 

об’єктів, придатних для організації відпочинку 

та проведення розважальних заходів. 

 Завершити реконструкцію міського стадіону 

 Провести аналіз стану та матеріально-технічної 

бази закладів первинної медичної допомоги 

 Розробити та впроваджувати програму 

популяризації здорового способу життя серед 

мешканців громади, зокрема дітей та молоді 

 Розвивати матеріально-технічну базу ДЮСШ 

 Побудувати спортивні майданчики у 

Заставнівській гімназії №1 

 Розробити програму організації масових 

спортивних заходів для мешканців громади 

Впровадж

ення 

ефективн

ої 

системи 

комунікац

ій влади з 

мешканця

ми 

громади 

Покращення 

системи 

інформуванн

я населення 

 Налагодити систему інформування мешканців 

через офіційний веб-сайт міської ради, 

соціальні мережі  

 Встановити рекламні конструкції, 

інформаційних стендів в адмінбудинках міської 

ради та старостату.  

Залучення 

громадян до 

прийняття 

рішень 

 Створити при міській раді громадський 

дорадчий орган з числа мешканців громади, 

представників громадських організацій 

 Створити при міській раді молодіжний 

дорадчий орган  - молодіжний парламент. 

 Проводити консультації, опитування, 

громадські слухання для врахування думки 

мешканців при прийнятті важливих рішень 

 Щорічно проводити звіти міського голови та 

депутатів на збори громади і зборах виборців 

 

3. Основні проблеми та пріоритетні напрями  

соціально-економічного розвитку 
 

Основними проблемами соціально-економічного розвитку Заставнівської громади є: 

 нераціональне використання земельних ресурсів сільськогосподарського і 

несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальні власності; 

 дефіцит фінансових ресурсів, що не дозволяє розпочинати реалізацію значних 

інвестиційних проектів; 



 зношеність основних фондів підприємств; 

 безробіття та наявність тіньової зайнятості населення; 

 зниження купівельної спроможності населення через низькі реальні доходи; 

 погіршення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг, мостів та 

дорожньої інфраструктури; 

 зношеність об’єктів систем водопостачання та водовідведення; 

 незадовільна забезпеченість потреб населення в пасажирських перевезеннях, 

висока зношеність транспортних засобів для перевезення пасажирів;  

 недостатнє матеріально-технічне забезпечення закладів охорони здоров’я, освіти, 

культури; 

 забрудненість берегів ставків побутовими відходами та неочищеними стічними 

водами, незадовільний стан збереження та переробки відходів. 

Вирішення цих проблем планується шляхом реалізації основних пріоритетних 

напрямів, завдань та заходів, які передбачені Програмою соціально-економічного розвитку 

Заставнівської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік. 

Основною метою соціально-економічного розвитку громади є створення умов для 

подальшого економічного зростання, наповнення місцевого бюджету коштами, покращення 

на цій основі бюджетного фінансування установ освіти, культури, охорони здоров’я та 

поліпшення життя населення. 

Основними пріоритетними напрямами соціально-економічного розвитку 

Заставнівської громади у 2019 році є: 

 досягнення економічної стабільності, створення сприятливих умов для розвитку 

підприємництва; 

 ефективне використання на території громади виробничих територій, приміщень, 

земельних ділянок з метою розвитку малого та середнього бізнесу; 

 реалізація внутрішніх реформ, визначених курсом держави; 

 залучення коштів Державного фонду міжрегіонального розвитку для розвитку 

підприємств і установ міської інфраструктури; 

 залучення міжнародної технічної допомоги та ресурсів міжнародних фінансових 

організацій для реалізації проектів соціально-економічного розвитку; 

 проведення оптимізації та удосконалення мережі освітніх закладів та закладів 

культури; 

 покращення інфраструктури систем водозабезпечення та водовідведення, 

благоустрою. 

4. Створення умов для стабільного 

 соціально-економічного розвитку громади 

 

4.1. Розвиток економічного потенціалу громади 

 

Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері економічного розвитку на 

2019 рік є: 

 сприяння налагодженню стабільної роботи діючих підприємств; 

 забезпечення режиму максимального сприяння діяльності малого та середнього 

бізнесу, підвищення його ролі у соціально-економічному житті громади; 

 недопущення обмежень на шляху розвитку підприємництва; 

 зниження адміністративного тиску на малий та середній бізнес; 

 поліпшення діючої дозвільної системи для суб’єктів підприємницької діяльності; 

 наповнення споживчого ринку якісними та доступними за ціновими пропозиціями 

товарами. 

Основні заходи, що плануються для їх виконання: 

 розвиток харчової та переробної промисловості; 



 надання підприємствам допомоги у пошуку джерел фінансування інноваційної 

діяльності та просуванні інноваційної продукції на ринки; 

 активне просування продукції місцевих товаровиробників на традиційні 

міжнародні ринки, розширення зовнішніх ринків збуту промислової та 

сільськогосподарської продукції; 

 сприяння участі товаровиробників у виставково-ярмарковій діяльності з метою 

підвищення конкурентоспроможності продукції, встановлення корисних ділових контактів; 

 забезпечення дотримання  вимог законодавства щодо публічності та прозорості 

діяльності під час підготовки, прийняття, відстеження результативності і перегляду 

регуляторних актів;  

 недопущення встановлення обмежень щодо кількості суб’єктів господарювання, 

які можуть здійснювати певні види господарської діяльності; 

 забезпечити підтримку розвитку молодіжного підприємництва, в тому числі 

шляхом надання фінансової допомоги для зайняття підприємницькою діяльністю;  

 удосконалювати співпрацю із соціальними партнерами щодо забезпечення 

організації роботи по наданню консультацій особам з питань організації та провадження 

підприємницької діяльності; 

 здійснити перегляд політики щодо стягнення місцевих податків і зборів у межах 

компетенції з метою досягнення балансу інтересів суб’єктів господарювання та влади; 

 забезпечити максимально високий рівень участі представників бізнесу в 

процедурах прийняття регуляторних актів щодо встановлення оптимального розміру 

місцевих податків і зборів, орендної плати за використання приміщень і обладнання шляхом 

обговорення проектів таких актів на відкритих засіданнях виконкому, вироблення механізму 

реального партнерства між органом місцевого самоврядування та бізнесом; 

 проводити консультативні зустрічі з суб’єктами малого підприємництва з питань 

захисту прав споживачів, державної політики ціноутворення; 

 удосконалення дозвільної системи, забезпечення видачі документів дозвільного 

характеру виключно через Центр надання адміністративних послуг; 

 максимально скоротити термін отримання документів дозвільного характеру; 

 забезпечення діяльності  установ торгівлі в усіх населених пунктах громади, в 

тому числі виїзної, максимальне забезпечення населення товарами першої необхідності. 

 

4.2. Залучення інвестицій для розвитку Заставнівської громади 

 

Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері залучення інвестицій для 

розвитку громади на 2019 рік є: 

 забезпечити створення сприятливого інвестиційного клімату для залучення в 

економіку  інвестиційних ресурсів; 

 широке залучення інвестиційного потенціалу вітчизняних та зарубіжних 

інвесторів, донорських організацій, коштів держави та досягнення за рахунок цього 

модернізації виробництва, розширення випуску конкурентоспроможної продукції, створення 

нових робочих місць, розвитку та поліпшення сфери послуг, покращення інфраструктури 

соціальної сфери; 

 стратегічне планування розвитку громади. 

Основні заходи, що плануються для їх виконання: 

 виготовити технічну документацію (державні акти на землю, технічні паспорти) 

на приміщення комунальної  власності; 

 провести інвентаризацію промислових майданчиків, вільних приміщень, 

земельних ділянок на території громади; 



 забезпечити відкритість для бізнесу інформації про вільні земельні ділянки та 

приміщення на території громади  для  сприяння започаткування нової підприємницької 

справи; 

 проводити системну роботу щодо розроблення інвестиційних проектів та 

пропозицій з метою використання незадіяних у виробництві промислових майданчиків;  

 визначити пріоритетні об’єкти соціальної інфраструктури та виготовити проектно-

кошторисну документацію для залучення  інвестиційних коштів на реалізацію проектів з їх 

реконструкції, поточного та капітального ремонту; 

 проводити системну організаційну роботу по залученню інвестиційних коштів за 

рахунок міжнародної матеріально-технічної допомоги, залученню інвесторів до розвитку 

інженерно-транспортної, соціальної інфраструктури населених пунктів; 

 сприяння залученню інвестицій для розробки родовищ корисних копалин; 

 сприяння залученню інвесторів, спроможних забезпечити високоефективне 

використання сільськогосподарських угідь та розвиток галузі тваринництва; 

 провести громадське обговорення та затвердити Стратегію розвитку 

Заставнівської об’єднаної територіальної громади; 

 забезпечити виготовлення схеми планування території громади, розробку 

містобудівної документації населених пунктів громади; 

 покращення інвестиційного іміджу шляхом розробки та періодичного оновлення 

рекламно-іміджевої продукції та інформаційно-презентаційних матеріалів про громаду, 

висвітлення успішних практик інвестування у засобах масової інформації, участь та 

представлення інвестиційного потенціалу на інвестиційних форумах. 

 

4.3. Підвищення фінансової незалежності місцевого бюджету  

та ефективності використання бюджетних коштів 

 

Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері наповнення та виконання 

місцевого бюджету на 2019 рік є: 

 забезпечення наповнюваності доходної частини бюджету громади; 

 забезпечення фінансової самодостатності території громади; 

 проведення раціональної та ефективної податково-бюджетної політики; 

 зміцнення бюджетної та фінансової дисципліни; 

 підвищення результативності бюджетних видатків; 

  підвищення якості послуг, які надаються за рахунок місцевого бюджету. 

Основні заходи, що плануються для їх виконання: 

 забезпечення повної сплати нарахованих податків і платежів до бюджету, 

своєчасної та повної сплати платежів за користування майном в оренді та земельними 

ділянками, що не оформлені у власність або права на оренду; 

 налагодження партнерських відносин із платниками податків та подальше 

підвищення рівня добровільної сплати платежів; 

 забезпечення оптимізації витрат розпорядників коштів шляхом виключення 

неефективних та непріоритетних витрат, вдосконалення бюджетної мережі; 

 визначення пріоритетності щодо фінансування розроблених галузевих програм; 

 недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості у 

бюджетній сфері;  

 забезпечення дотримання законодавства при здійсненні державних закупівель 

товарів та послуг, раціонального використання державних коштів; 

 забезпечення економного та ефективного використання енергоносіїв, скорочення 

видатків, передбачених на транспортні послуги, зв’язок, представницькі витрати, 

відрядження тощо. 

 



4.4. Реалізація політики у галузі сільського господарства, будівництва, 

архітектури та земельних відносин 

 

Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері будівництва, архітектури та 

земельних відносин на 2019 рік є: 

- відродження на базі ТзОВ «Хрещатик Агро» тваринницької галузі; 

- відновлення роботи підприєств переробної галузі в системі АПК; 

 забезпечення додержання законодавства у сфері архітектури, містобудування та 

державних стандартів, норм і правил при реалізації затвердженої містобудівної документації; 

 створення умов для залучення інвестиційного капіталу у розбудову населених 

пунктів громади; 

 збільшення обсягів виконаних будівельно-монтажних робіт та введення в 

експлуатацію житла; 

 ефективне розпорядження землями об’єднаної територіальної громади; 

 забезпечення населених пунктів громади містобудівною документацією для 

визначення перспективи їх розвитку; 

 приватизація земельних ділянок; 

 продаж, оренда, суборенда земельних ділянок; 

 ведення земельно-облікової документації, обліку землекористувачів та 

землевласників на території міської ради; 

 реєстрація прав на земельні ділянки; 

 контроль за земельними ділянками, які використовуються без 

правовстановлюючих документів; 

 організація ефективного використання земель; 

 охорона та контроль за дотриманням земельного законодавства. 

Основні заходи, що плануються для їх виконання: 

 здійснення моніторингу введених в експлуатацію соціальнозначущих об’єктів та 

об’єктів незавершеного будівництва; 

 забезпечення виконання планів із будівництва та добудови соціально важливих 

об’єктів; 

 будівництво нових та реконструкція існуючих потужностей підприємств різних 

галузей економіки шляхом забезпечення органами виконавчої влади та місцевого 

самоврядування впорядкування та спрощення дозвільних процедур у сфері будівництва 

відповідно до вимог чинного законодавства; 

 формування єдиного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових 

умов відповідно до законодавства та перебувають на квартирному обліку; 

 забезпечення участі у встановленні та погодженні меж земельних ділянок в натурі 

при оформленні документів, що посвідчують право власності або користування ними; 

 розроблення містобудівної документації (генеральних планів та планів зонування 

території населених пунктів об’єднаної територіальної громади); 

 ведення земельно-кадастрової документації в розрізі землекористувачів та 

власників земельних ділянок на території громади, здійснення обліку кількості та якості 

земель; 

 встановлення ставок орендної плати; 

 передача земельних ділянок комунальної форми власності у власність громадян та 

юридичних осіб; 

 надання та вилучення земельних ділянок у користування із земель комунальної 

форми власності відповідно до Земельного кодексу України, участь у підготовці матеріалів 

для оформлення договорів оренди та здійснення їх реєстрації; 

 постійна робота з фізичними та юридичними особами, які використовують 

земельні ділянки без правовстановлюючих документів; 



 контроль за використанням та охороною земель комунальної форми власності, 

додержання землевласниками та землекористувачами земельного та екологічного 

законодавства, встановленого режиму використання земельних ділянок відповідно до їх 

цільового призначення та умов надання; 

 вживання заходів щодо усунення порушень норм чинного земельного 

законодавства України на території громади, оперативне інформування про будь-які випадки 

порушення земельного законодавства на території ради виконавчий комітет, голову ради. 

 

4.5. Розвиток житлово-комунального господарства та інфраструктури 

 

Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері житлово-комунального 

господарства та інфраструктури на 2019 рік є: 

 поліпшення якості та розширення переліку житлово-комунальних послуг для 

населення громади; 

 переведення бюджетних установ на альтернативні малозатратні джерела 

теплозабезпечення; 

 недопущення збитковості житлово-комунальної діяльності; 

 поліпшення благоустрою території громади; 

 поліпшення стану забезпечення населення якісною питною водою; 

 розширення мережі зовнішнього освітлення на території громади; 

 поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг і мостів; 

 задоволення потреб населення автотранспортом загального користування та 

забезпечення населених пунктів громади регулярним автобусним сполученням. 

Основні заходи, що плануються для їх виконання: 

 залучення інвестицій для реалізації інвестиційних проектів у сфері житлово-

комунального господарства з залученням коштів з різних джерел; 

 перевірка здійснення господарської діяльності КП “Заставнівсвьке ЖУТВЗ” 

міської ради, формування ефективної тарифної політики підприємством житлово-

комунального господарства та забезпечення беззбиткової діяльності; 

 поліпшення матеріально-технічного забезпечення КП “ Заставнівсвьке ЖУТВЗ ”, 

зокрема придбання техніки для ефективного функціонування;  

 недопущення виникнення заборгованості по оплаті житлово-комунальних послуг; 

 вирішення проблемних питань збору та утилізації сміття, твердих побутових 

відходів, прибирання стихійних звалищ; 

 проведення робіт з вирубки чагарників та спилювання дерев, що знаходяться в 

аварійному стані чи загрожують електромережам; 

 здійснення благоустрою кладовищ; 

 зменшення втрат води при транспортуванні по трубопроводах, очистка криниць 

громадського користування; 

 забезпечення ефективного використання коштів, передбачених для належного 

утримання автомобільних доріг та вулиць комунального значення; 

 реконструкція мережі водопостачання; 

 розробка та прийняття Програми теплозабезпечення бюджетних установ міста; 

 здійснення капітального ремонту та будівництва об’єктів комунальної власності на 

території Заставнівської об’єднаної територіальної громади згідно з додатком 2 до 

Програми; 

 переведення на повнонічне  вуличне освітлення в с.Вербівці; 

 реконструкція очисних споруд в м.Заставна; 

 встановлення та відновлення огорожі кладовищ в населених пунктах громади. 

 

 



4.6. Розвиток освіти 

 

Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері освіти на 2019 рік є: 

 подальший структурний і якісний розвиток мережі навчальних  закладів усіх типів 

і форм власності з одночасним розвитком ресурсного забезпечення в них умов доступності 

здобуття якісної освіти, збагачення освітнього середовища; 

 забезпечення доступності та безперервності освіти;  

 забезпечення особистісного розвитку дитини згідно з її індивідуальними 

задатками, здібностями, потребами; 

 посилення кадрового потенціалу системи освіти; 

 впровадження інформаційних та комунікаційних технологій в освітніх закладах; 

 збереження здоров’я дітей (умови навчання, медичний огляд, оздоровлення); 

 здійснення енергозберігаючих заходів в закладах освіти; 

 продовження робіт по поліпшенню санітарно-гігієнічних та побутових умов 

безпечної життєдіяльності закладів освіти; 

 поновлення меблів у навчальних закладах, модернізація технологічного 

обладнання їдалень  навчальних закладів; 

Основні заходи, що плануються для їх виконання: 

 розробка та прийняття Програми розвитку освіти на території Заставнівської 

об’єднаної територіальної громади; 

 забезпечення подальшого розвитку мережі дошкільних навчальних закладів; 

 створення умов для особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її 

задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних психічних та фізичних особливостей; 

 забезпечення державних гарантій на якісну освіту, соціальний захист та підтримку 

дітей, які потребують особливої уваги, корекції фізичного та (або) розумового розвитку; 

 здійснення ефективного психолого-медико-педагогічного супроводу дітей, які 

потребують особливої уваги, підтримки та корекції фізичного та (або) розумового розвитку, 

спрямованих на компенсацію втрачених функцій, формування психологічних новоутворень; 

 збільшення охоплення дітей науково-дослідною, експериментальною, науково-

технічною та спортивно-технічною діяльністю; 

 підвищення активності та показників участі громади в обласних, Всеукраїнських 

та міжнародних масових заходах (конкурсах, змаганнях, олімпіадах, виставках, оглядах та 

ін.); 

 розробка цілісної системи виявлення та психолого-педагогічного супроводу 

обдарованої молоді, забезпечення умов для її розвитку, соціалізації та подальшого 

професійного зростання; 

 забезпечення кваліфікованими педагогічними кадрами дошкільних, 

загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів; 

 здійснення системних заходів з метою забезпечення дошкільних навчальних 

закладів комп’ютерною технікою, підключення їх до мережі Інтернет; 

 створення єдиного інформаційного освітнього порталу громади в мережі Інтернет, 

створення та забезпечення ефективного функціонування локальних мереж, широке 

використання інформаційних ресурсів Інтернету в освітньому процесі  навчальних закладів; 

 оснащення предметних кабінетів загальноосвітніх навчальних закладів 

мультимедійними засобами; 

 належне медичне обслуговування учасників навчально-виховного процесу, 

здійснення постійного контролю щодо належної організації гарячого харчування учнів; 

 проведення робіт з реконструкції та поточних ремонтів закладів освіти на 

території громади; 

 інвентаризація матеріально-товарних цінностей з метою вивчення потреби в 

оновленні меблів, узагальнення та аналіз інформації про стан забезпечення  меблями  



навчальних закладів громади; 

 придбання меблів для загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних  навчальних 

закладів (шкільні парти, стільці, меблі для їдалень); 

 виготовлення проектно-кошторисних документацій для реалізації 

енергоефективних заходів в навчальних закладах громади; 

 створення базового навчального закладу освіти на території громади. 

 

4.7. Розвиток фізичної культури і спорту 

 

Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері фізичної культури та спорту 

на 2019 рік є: 

 формування у населення сталих традицій та мотивації фізичного виховання і 

спорту як важливих чинників забезпечення здорового способу життя; 

 покращення матеріально-технічного забезпечення сфери фізичної культури і 

спорту; 

 спорт для всіх за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення. 

Основні заходи, що плануються для їх виконання: 

 формування системи дитячого фізичного виховання; 

 удосконалення системи дитячо-юнацького спорту; 

 підвищення якості відбору обдарованих осіб до системи резервного спорту, 

створювати умови для розвитку індивідуальних здібностей спортсменів на етапах 

багаторічної підготовки; 

 завершення реконструкції міського стадіону; 

 будівництво сучасного спортивного майданчика у Заставнівській гімназії №1; 

 проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в усіх 

навчальних закладах, за місцем проживання, роботи та у місцях масового відпочинку 

громадян, а також фізкультурно-оздоровчу та реабілітаційну роботу серед інвалідів; 

 розвиток олімпійських видів спорту шляхом підтримки дитячого, дитячо-

юнацького, резервного спорту, спорту вищих досягнень та спорту ветеранів. 

 

4.8. Розвиток культури та туризму 

 

Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері культури та туризму на 2019 

рік є: 

 відродження духовності та культури, збереження надбань національної культурної 

спадщини, обрядів і традицій українського народу, розвиток самодіяльно-художньої 

творчості; 

 забезпечення повноцінного функціонування мережі закладів культури; 

 здійснення енергозберігаючих заходів в закладах культури; 

 популяризація національної культурної спадщини серед учнівської молоді, 

розвиток пам’яток культурної спадщини;  

 проведення ремонтних робіт по утриманню пам’яток у належному стані; 

 пошуки шляхів залучення недержавних коштів та засобів підтримки культури і 

мистецтва; 

 популяризація туристично-рекреаційного потенціалу громади, сприяння розвитку 

зеленого туризму. 

Основні заходи, що плануються для їх виконання: 

 посилення роботи у проведенні заходів, пов’язаних із героїнізацією осіб, які 

віддали життя за незалежність України, вшанування їх пам’яті, патріотичного виховання та 

консолідації українського народу та проведення зустрічей з воїнами, які перебували в зоні 

АТО та учасниками Євромайдану; 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=n0001120-08&text=%EA%F3%EB%FC%F2%F3%F0#w1_18
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=n0001120-08&text=%EA%F3%EB%FC%F2%F3%F0#w1_19


 прийняття Положення щодо присвоєння звання «Почесний громадянин» за 

вагомий внесок у розвиток Заставнівської громади; 

 оптимізація і подальший розвиток мережі закладів культури громади та її творчого 

потенціалу; 

 оновлення фондів публічної бібліотеки відповідно до культурних, інформаційних 

та пізнавальних потреб громадян;  

 проведення робіт з реконструкції та поточних ремонтів закладів культури на 

території громади; 

 відродження української національної культури, розвиток культурних традицій 

громади; 

 підтримка фестивального конкурсного руху і творчої молоді у реалізації 

мистецьких проектів;  

 забезпечення участі місцевих колективів у Всеукраїнських, Міжнародних 

конкурсах, фестивалях, святах;  

 посилення контролю за дотриманням пам’ятко-охоронного законодавства на 

пам'ятках та об'єктах археології, історії, архітектури та мистецтва, що розташовані на 

території громади; 

 інформування про туристично-рекреаційний потенціал громади шляхом 

виготовлення якісної інформаційно-рекламної туристичної продукції; 

 проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення у сільській 

місцевості з метою залучення його до діяльності у сфері сільського зеленого туризму; 

 проводити організаційні заходи щодо залучення майстрів народного мистецтва 

вишивки, ткацтва, плетіння, різьблення, гончарства та ін. для проведення майстер-класів; 

 створити комунальний заклад «Школа мистецтв» 

  

4.9. Підтримка сім’ї, дітей та молоді 

 

Пріоритетними напрямами та завданнями з підтримки сім’ї, дітей та молоді на 

2019 рік є: 

 поліпшення якості життя дітей, сімей та молоді; 

 забезпечення прав та задоволення законних інтересів дітей, сімей та молоді; 

 забезпечення проведення широкомасштабної кампанії щодо влаштування дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у різні форми сімейного виховання, 

милосердного ставлення громади до дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування; 

 здійснення заходів щодо запобігання бездоглядності і безпритульності серед дітей, 

які виховуються у складних життєвих обставинах; 

 зниження рівня поширення негативних явищ у дитячому та молодіжному 

середовищі; 

 забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих 

на СНІД; 

 збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами оздоровлення. 

Основні заходи, що плануються для їх виконання: 

 проведення заходів щодо попередження насильства в сім’ї та запобігання торгівлі 

людьми; 

 облік сімей з дітьми, які потребують всебічної державної підтримки; 

 здійснення обліку дітей, які залишились без батьківського піклування,  дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах; 

 безпосереднє ведення справ та координація діяльності стосовно захисту прав 

дітей, зокрема дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 



 забезпечення здійснення соціального супроводження дитячих будинків сімейного 

типу, прийомних сімей, опікунів, піклувальників, усиновителів; 

 забезпечення соціальним супроводом сімей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах; 

 забезпечення соціального інспектування та надання соціальних послуг учасникам 

антитерористичної операції та членам їхніх сімей; 

 проведення роботи, спрямованої на профілактику соціально-небезпечних хвороб і 

пропаганда здорового способу життя; 

 висвітлення у засобах масової інформації актуальних питань дитячої, молодіжної 

та сімейної тематики, популяризація сімейних цінностей сім’ї; 

 створення та розповсюдження соціальної реклами з питань поширення сімейних 

форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, пропаганди 

здорового способу; 

 забезпечення якісними послугами з оздоровлення та відпочинку дітей в дитячих 

оздоровчих закладах; 

 придбання житла для 2-ох  дітей-сиріт через обласний спеціальний фонд. 

 

4.10. Підвищення рівня безпеки життя громадян.  

Цивільний захист та техногенна безпека 

 

Пріоритетними напрямами та завданнями з підвищення рівня безпеки життя 

громадян, цивільного захисту та техногенної безпеки на 2019 рік є: 

 запобігання надзвичайним ситуаціям, ефективне реагування на них, забезпечення 

збереження життя і здоров’я людей; 

 запобігання загибелі людей на водних об’єктах; 

 організації навчання населення правилам безпеки життєдіяльності; 

 утримання фонду захисних споруд в готовності до використання за призначенням; 

 удосконалення системи централізованого оповіщення та зв’язку цивільного 

захисту; 

 забезпечення захисту життя та здоров’я населення, навколишнього природного 

середовища і об’єктів від впливу небезпечних факторів пожеж. 

Основні заходи, що плануються для їх виконання: 

 створення матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій; 

 своєчасне та якісне проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів, 

спрямованих на ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків; 

 запобігання загибелі людей на водних об'єктах; 

 створення  місць масового відпочинку людей на водних об’єктах в населених 

пунктах; 

 організація навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях; 

 організація роботи щодо публікацій в місцевих засобах масової інформації 

інструкцій про дії населення в різних надзвичайних ситуаціях, що можуть виникнути на 

території населених пунктів; 

 використання систем зв’язку, радіопроводового, телевізійного оповіщення, 

радіотрансляційних мереж та інших технічних засобів передавання інформації, встановлення 

сирен та вуличних гучномовців для можливості оповіщення населення в населених пунктах; 

 приведення в готовність систем протипожежного водопостачання на об’єктах та в 

населених пунктах; 

 організація розробки та проведення сезонних пожежно-профілактичних заходів 

під час підготовки до пожежонебезпечних періодів року; 

 виготовлення та розміщення в сходових клітках, коридорах загального 



користування житлових будинків і гуртожитків табличок, листівок, плакатів з короткими 

інструкціями про заходи пожежної безпеки і рекомендаціями про порядок евакуації на 

випадок пожежі. 

5. Моніторинг та оцінка результативності реалізації Програми 

 

Фінансове забезпечення реалізації завдань і заходів Програми буде здійснюватися за 

рахунок державного і місцевого бюджетів, коштів суб’єктів господарювання, вітчизняних та 

іноземних інвесторів, міжнародних фінансових організацій, кредитів банків, залучених 

коштів населення, а також коштів інших джерел, не заборонених чинним законодавством. 

Спрямування інвестиційних потоків у різні сфери економічної та соціальної 

діяльності дозволить забезпечити вирішення основних соціальних питань та виконання 

планових надходжень до бюджету громади. 

Для забезпечення ефективного використання бюджетних коштів передбачається 

концентрація видатків на заплановані  бюджетні призначення та виконання пріоритетних 

проектів розвитку соціальної інфраструктури. 

З метою належного виконання Програми будуть прийняті необхідні цільові галузеві 

програми. Необхідно забезпечити фінансування з бюджету громади першочергових заходів 

цільових програм, які реалізовуватимуться відповідно до пріоритетів даної Програми. 

Звітування про виконання Програми здійснюватиметься відповідальними 

виконавцями за підсумками І півріччя та року на сесіях Заставнівської міської ради 

об’єднаної територіальної громади. 

Результатами виконання Програми будуть: 

 активізація роботи з залучення коштів міжнародної технічної допомоги та 

благодійних фондів для реалізації соціально-економічних проектів; 

 забезпечення населених пунктів громади містобудівною документацією, що дасть 

можливість поліпшити інвестиційну ситуацію та визначити перспективи  розвитку 

територій; 

 проведення інвентаризації наявного матеріально-технічного і ресурсного 

потенціалу та розроблення пропозицій щодо можливостей ширшого його використання; 

 формування активного бізнес-середовища та громадянської свідомості 

підприємців; 

 забезпечення сталого функціонування та розвитку житлово-комунального 

господарства; 

 активне впровадження енергозберігаючих технологій, засобів обліку і 

регулювання споживання тепла, газу та електроенергії; 

 поліпшення торгівельно-побутового обслуговування населення; 

 збереження історико-архітектурної та культурної спадщини, розвиток туристично-

рекреаційного потенціалу; 

 оптимізація мережі освітніх закладів; 

 зниження рівня поширення негативних явищ у дитячому та молодіжному 

середовищі; 

 сприяння розвитку інфраструктури, поліпшення стану доріг, підвищення рівня 

надання послуг з пасажирських перевезень; 

 поліпшення благоустрою населених пунктів. 

Не зважаючи на складну економічну та суспільно-політичну ситуацію в державі, 

планується лобіювати реалізацію таких проектів:  

 капітальний ремонт системи водопостачання і водовідведення;   

 будівництво автономних систем теплозабезпечення комунальних закладів; 

 капітальний ремонт, заміна вікон та вхідних дверей будівель бюджетних установ; 

 створення сільськогосподарських кооперативів по збору та первинній переробці; 

 забезпечення на цілу ніч зовнішнім освітленням населених пунктів громади; 



 зміцнення матеріально-технічної бази КП “Заставнівське ЖЕУТВЗ” шляхом 

придбання техніки спеціального призначення; 

 капітальний ремонт (утеплення фасаду) будівлі Заставнівської гімназії та 

завершення утеплення Заставнівської ЗОШ; 

 утеплення фасаду Вербовецького НВК; 

 завершення реконструкції парку в м. Заставна; 

 переведення міських бюджетних установ на інноваційні системи обігріву. 

Протягом року питання місцевого розвитку вирішуватимуться, перш за все виходячи з 

інтересів об’єднаної територіальної громади, на основі активної участі кожного члена 

виконкому, кожного депутата міської ради та за участю найбільш активних жителів громади. 

Спільними зусиллями ми зможемо змінити наше життя на краще! 

 

 

             Секретар міської ради                         Р. Леванін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

 

 

 

 



  Додаток 1 

                                                                             до рішення Заставнівської  

                                                                        міської ради 

                                                                                     від 27 грудня 2018 року 

                                                                                     № 216/11-2018 

Пріоритетні напрями  

розвитку Заставнівської об’єднаної громади у 2019 році 

№ 

п/п 

Пріоритетні напрями Шляхи їх досягнення Очікувані 

результати 

1 Розвиток та модернізація 

інфраструктури: 

транспортних 

комунікацій та житлово-

комунальної сфери 

1.1. Розвиток логістично-

транспортного тпотенціалу 

громади шляхом проведення 

капітального ремонту об’їзної 

вулиці Бажанського в                    

м. Заставна 

Покращення стану 

автомобільних доріг 

та безпеки руху 

населеним пунктом 

1.2. Реконструкція хімводоочистки 

та водогону «Юрківці-Заставна» 

Вирішення проблеми 

з водопостачанням 

громади м.Заставна 

1.3.Реконструкція очисних споруд 

глибокого біологічного очищення 

стічних вод в м.Заставна 

Недопущення 

екологічної 

катастрофи, 

поліпшення якості 

питної води 

2 Розвиток провідних 

галузей економіки 

громади 

2.1. Відновлення роботи 

підприємств з переробки 

сільськогосподарської продукції 

Створення нових 

робочих місць, 

збільшення 

надходжень до 

міського бюджету 

2.2. Відродження  тваринницької 

галузі на базі ТзОВ «Хрещатик 

Агро» 

Збільшення рівня 

зайнятості населення 

міста 

3 Розвиток культури 3.1. Створення міської публічної 

бібліотеки з філією у с.Вербівці 

Реалізація прав гро-

мадян на бібліотечне 

обслуговування 

3.2. Створення міського будинку 

культури, як базового центру 

дозвілля населення громади 

Забезпечення 

конституційних прав 

громадян на 

задоволення їх 

культурних потреб 
3.3.Створення дитячої міської 

школи мистецтв 

4 Розвиток освіти 4.1. Створення дитячого міського 

закладу позашкільної освіти 

Розширити мережу 

освітніх закладів  

4.2. Запровадити додаткове 

фінансування з міського бюджету 

вихованців дошкільних установ  

Зміцнення здоровя 

дітей 

5 Розвиток системи 

фізкультури і спорту 

5.1. Завершити реконструкцію 

стадіону в м.Заставна та 

облаштування його 

інфраструктури 

Підвищення рівня 

спортивної активності 

та здоровיя населення 

5.2. Будівництво пуліфункціо-

нального спортивного майданчика 

гімназії м.Заставна 

Підвищення якості 

надання освітянських 

послуг 

Секретар міської ради                                                                                      Р. Леванін  



Додаток 2 

                                                                             до рішення Заставнівської  

                                                                        міської ради 

                                                                                     від 27 грудня 2018 року 

                                                         № 216/11-2018 

 

Перелік об’єктів будівництва та капітального ремонту,  

які передбачається фінансувати у 2019 році за рахунок бюджетних та інших коштів на 

території Заставнівської ОТГ 

 

№ 

п/п 

Найменування обיєкта Термін 

будів 

ництва  

Обсяги фінансування за 

рахунок, тис.грн. 

Обгрунтування 

доцільності 

Держ. 

бюдже

ту 

Місце-

вого 

бюдету 

Інших 

джерел 

ОСВІТА 
1 Енергозберігаючі заходи у 

Заставнівській гімназії 

(утеплення фасаду) 

2019 1490,0 - - Зменшення 

втрат теплової 

енергії і 

бюджетних 

коштів 

2 Будівництво пуліфункціо-

нального спортивного 

майданчика гімназії 

м.Заставна 

2019- 

2020 

2980,0 - - Розвиток 

фізичної 

культури і 

спорту 

3 Будівництво автономної 

котельні на пелетах для 

Гімназії та ДНЗ №1 

2019 - - 2500,0 Зменшення 

втрат теплової 

енергії і 

бюджетних 

коштів 

4 Будівництво автономної 

котельні на пелетах для ЗОШ 

№2  та ДНЗ№3 

2019 2000,0 - - Зменшення 

втрат теплової 

енергії і 

бюджетних 

коштів 

5 Переведення на електричну 

систему обігріву приміщення 

будинку дитячої юної 

творчості 

2019 - 350,0 - Зменшення 

втрат теплової 

енергії і 

бюджетних 

коштів 

6 Утеплення фасаду 

Вербовецького НВК 

2019 800,0 -- - Зменшення 

втрат теплової 

енергії і 

бюджетних 

коштів 

КУЛЬТУРА 

7 Влаштування електричної 

системи теплозабезпечення 

Заставнівської музичної 

школи 

2019 620,0 - - Зменшення 

втрат теплової 

енергії і 

бюджетних 

коштів 

8 Реконструкція та 2019 604,0 - - Зменшення 



встановлення нової системи 

теплозабезпечення Палацу 

культури та художньої 

школи 

втрат теплової 

енергії і 

бюджетних 

коштів 

9 Проведення робіт з 

впорядкування центрального 

парку відпочинку в 

м.Заставна 

2019 - 1500,0 1500,0 Задоволення 

потреб 

культурного 

відпочинку 

10 Перекриття даху 

Вербовецького центру 

дозвілля 

2019 265,0 - - Недопущення 

руйнування 

будівлі 

ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ 

11 Завершення реконструкції 

стадіону в м.Заставна та 

облаштування його 

інфраструктури 

2019 1500,0 - - Підвищення 

рівня 

спортивної 

активності та 

здоровיя 

населення 

12 Влаштування електричної 

системи теплозабезпечення 

Заставнівської дитячої 

спортивної школи 

2019 900,0 - - Зменшення 

втрат теплової 

енергії і 

бюджетних 

коштів 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 

13 Реконструкція 

хімводоочистки та водогону 

«Юрківці – Заставна» 

2019 - 

2021 

9000,0 1000,0 - Забезпечення 

автономним 

водопостачання 

громади 

м.Заставна 

14 Реконструкція очисних спо-

руд глибокого біологічного 

очищення стічних вод в 

м.Заставна 

2019- 

2020 

6300,0 700,0 - Недопущення 

екологічної ка-

тастрофи, поліп-

шення якості 

питної води 

15 Завершити впорядкування та 

благоустрій старого цвин-

таря в м.Заставна 

2019 - -- 100,0  

ІНШІ НАПРЯМИ 

16 Завершення будівництва 

житлового будинку з 

приміщеннями соціального 

призначення на вул..Спор-

тивній у м.Заставна (ТзОВ 

«Чернівці житло буд-1») 

2019- 

2020 

- - 5000,0 Поліпшення 

житлових і 

побутових умов 

міських жителів 

17 Проведення капітального 

ремонту об’їзної вулиці 

Бажанського у м.Заставна 

2019 7000,0 - - Поліпшення 

транспортної 

розвязки в місті 

18 Ремонт вулиць м.Заставна та 

с. Вербівці 

2019 1300,0 1700,0 500,0  

 

Секретар міської ради                                                     Р. Леванін 


