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Вступ 

План (Програма) соціально - економічного та культурного розвитку Гніздичівської 

селищної територіальної громади на 2021-2022 роки (далі - Програма) розроблена 

відповідно до Конституції України, Бюджетного кодексу України, законів України «Про 

державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку 

України», «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.03.2016 року 

№ 75 «Про затвердження Методичних рекомендацій, щодо формування і реалізації 

прогнозних та програмних документів соціально-економічного розвитку об’єднаної 

територіальної громади».  

План соціально-економічного розвитку  територіальної громади – це програмний 

документ, що розробляється на підставі цілей, визначених у Стратегії розвитку 

Гніздичівської  територіальної громади. План соціально-економічного розвитку 

розробляється на коротко-, середньострокову перспективу та слугує для прогнозування 

місцевого бюджету. 

Для розробки ПСЕР визначено такі періоди: 

1. 2018 рік 

2. 2019 рік 

3. 2020 рік 

За основу плану соціально-економічного розвитку взято показники, визначені в Стратегії 

Гніздичівської територіальної громади, що, своєю чергою, передбачають позитивну 

динаміку зростання чисельності населення. 
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1. Земельні та природні ресурси 

Земельні ресурси і територія громади 

Гніздичівська селищна рада розташована у північно-східній частині Стрийського 

району. Об’єднує 13 населених пунктів: смт Гніздичів, с. Покрівці, Лівчиці, Ганівці, Руда, 

Облазниця, Нове Село, Жирівське, Махлинець, Корнелівка, Дунаєць, Воля Облазницька. 

Відстань від селища Гніздичів до районного центру Стрий – 25 км, до обласного центру 

Львів – 70 км. За агроґрунтовим районуванням належить до Самбірсько-Жидачівського 

природно-сільськогосподарського району. Межує з територіями Журавненської , 

Жидачівської, Стрийської громад. Загальна площа Гніздичівської селищної ради – 10636,7 

га. 

Структура земель: 

 
Землі сільськогосподарського призначення 7642,9 га 

Землі житлової і громадської забудови 244,9 га 

Землі лісогосподарського призначення 1967,5 га 

Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 

оборони та іншого призначення 

224,1 га 

Землі водного фонду 306,6 га 

Землі рекреаційного призначення 6,4 га 

Інші землі 244,7 га 

Найбільшими землекористувачами на території ради є сільськогосподарські 

підприємства: ТзОВ «КПК – Агроінвест», ПАФ «Батько і син», ТзОВ «Лівчиці», приватна 

агрофірма «КМС», ТзОВ «Основа +», ТзОВ «Гніздичів», МПП «Обрій», ФГ «Кіндифори 

А.Я.». 

Найбільшими промисловими підприємствами є «Кохавинська паперова 

фабрика» (площа 22,65га, Гніздичівський державний спиртовий завод (площа 

12,29 га), ТзОВ «Газапарат» (площа – 10,1955 га). По території ради пролягає 

залізнична колія державного значення (площа – 76,41 га). Територією ради 

пролягає залізнична колія державного значення (площа 76,41 га). 

 

Містобудівні документи 

Затвердженно генеральний план  смт. Гніздичів, с. Жирівське, с. Нове Село та с. 

Облазниця у 2018 році.  Триває робота над виготовленням генеральних планів с. Королівка 

та с. Ганнівці; Розроблено оцінку землі в усіх селах громади.Проведена інвентаризація 

земель та виготовлена план-карта громади. 

 

Природне навколишнє середовище (селище Гніздичів) 

Гніздичів – селище із 4036 осіб населення, розташоване за 70км на південь від 

Львова. Розкинулося на межі горбистої Подільської височини і плоскої улоговини 

Передкарпаття, за 8км від впадання в Дністер його найбільшої притоки – річки Стрий. 
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Характеризується мальовничими краєвидами околиць, значною кількістю озер природного 

і штучного походження, сприятливих для відпочинку та рибальства. 

 

Географічне положення 

Селище Гніздичів розташоване на південний захід від Жидачева, 4-5 км по правій стороні 

річки Стрий. 

Координати селища – 49°20 пн.ш.24°16'сх.д. 

Селище межує з такими населеними пунктами, як Жидачів, с.Руда, с.Лівчиці, 

с.Заболотівці, с.Покрівці та через річку Стрий межує з Волицею-Гніздичівською. 

Територією Гніздичева пролягають залізничні та автомобільні шляхи, нафтогазопроводи, 

потужні лінії електропередач, що сприяє економічним зв'язкам з районом, областю. 

Геоморфологія 

На території Стрийсько-Жидачівської улоговини поширені зандрово-алювіальні рівнини і 

річкові долини. Алювіальні відклади покривають річкову долину Стрия.  

Ландшафти 

Прикарпатські ландшафти розташовані в області передкарпатського прогину й охоплюють 

Стрийсько-Жидачівський природний район. 

Характерною рисою усього району є абсолютна перевага місцевостей низьких терас 

(заплави, і перша, і друга тераси Стрия), у зв’язку з чим тут переважають перезволожені 

землі з дерновими і лучними ґрунтами. 

Рельєф 

Селище Гніздичів розташоване на Передкарпатській рівнині, а саме в Стрийсько-

Жидачівській низовині. Переважаючі висоти – 200-250м. Абсолютна висота Гніздичева 

над рівнем моря становить 261м. Місцевість є рівнинною, місцями заболочена. Висоти її 

утворені наносами річки Стрий. 

Основними формами місцевості є пагорби і долини. 

Корисні копалини 

На території Гніздичева є такі корисні копалини:  

- сірка (приурочена до тектонічного розлому між платформою і областю горотворення);  

- глина (використовується для виробництва цегли); 

- гравій (залягає в заплаві річки Стрий);  

- торф (цінне паливо і хімічна сировина). 

Поверхневі води 

Територією селища протікає річка Стрий, найбільша притока річки Дністер. Долина річки 

встелена алювіальними відкладами. Висота берегів –1-2 метри, швидкість течії – 1,5-5м, а 

режим річки залежить від атмосферних опадів. 

Назва річки Стрий має корінь СТР, що походить від назви Струя, стрімкий. Ці два слова, 

очевидно, й сформували назву річки. 

У селищі є маленькі заболочені озера стічного типу. Також є ставки – штучні озера. 

Ґрунти 

На території громади є такі типи ґрунтів: 

1) дерново-підзолисті; 

2) світло-сірі й сірі опідзолені; 

3) чорноземи опідзолені. 

Лікарські рослини 
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Лікарські рослини місцевості – волошка глуха, кропива, грицики, деревій, звіробій, 

конюшина лучна, кульбаба, материнка, мати-й-мачуха, м'ята, первоцвіт, підбіл, пирій, 

подорожник, ромашка, спориш, фіалка, хвощ, череда. 

Рослини, що перебувають під охороною: 

Конвалія, дев'ясил, центаврія, купина, дзвоники карпатські, півонія вузьколиста, сон 

великий, нарцис вузьколистий. 

Господарство 

Промислові підприємства селища: АТ «Кохавинська паперова фабрика», державне 

підприємство “Спиртзавод”, ТзОВ «Традекс», ПАТ «Транспак», ПАТ «Жидачів 

спецмонтажсервіс», ПП «ІнвесВікторія-ЛВ», ТзОВ «Вітлес», ТзОВ «Родан», КПФ 

«Біоенерджі» 

Школи: середня  

 

Екологія 

Гніздичівській ТГ притаманні екологічні проблеми аграрно-промислових територій. 

1. Характерною особливістю громади є висока середня щільність населення, а також 

нерівномірність густоти населення в  населених пунктах. 

2. Громада успадкувала низку соціально-економічних та екологічних проблем, що 

існували і не повною мірою вирішувалися роками ще в попередні десятиріччя минулого 

сторіччя. Незважаючи на вжиті заходи, внаслідок економічної ситуації в державі багато з 

тих проблем поглибились та з'явились нові. Специфіка теперішнього стану полягає в тому, 

що в умовах гострого фінансового дефіциту необхідно вирішувати нагальні питання 

забезпечення нормального функціонування систем життєзабезпечення населених пунктів 

району і водночас вирішувати більш складні, пов'язані зі зміною перспективних функцій 

територій району в геополітичному просторі України та Європи. Кардинального 

вирішення потребують зменшення забруднення природного середовища й зниження 

антропогенного впливу на нього. 

3. Екологічна ситуація в громаді зумовлена тим, що протягом усіх етапів свого 

розвитку вона вже набула негативного системного характеру з високою ймовірністю 

прояву надзвичайних ситуацій і незадовільною здатністю природного середовища до 

самопідтримання й самовідновлення. Проблеми переорієнтації та оптимізації промислової, 

аграрної та соціальної інфраструктур, збереження архітектурно-культурно-історичної 

спадщини, поліпшення екологічної ситуації, забезпечення зайнятості населення з 

урахуванням значення територій району в зближенні України з європейськими державами 

набули нині першочергового значення.  

4. Опосередкованим, а інколи й прямим наслідком погіршення стану довкілля є 

постійне зростання:  

– загальної захворюваності населення, зміни функціонального стану людського 

організму та рівня його імунологічної резистентності; 

– викидів шкідливих відходів з вироблення промислової продукції у повітря 

(підприємства целюлозно-паперової та харчопереробної галузей); 

– кількості автомобільного транспорту. Відсутність невідповідних екологічних 

параметрів їх експлуатації спричинила зростання шкідливих викидів в атмосферу. 

Збільшується кількість нафтопродуктів, промислових та побутових викидів у стічних 

водах і водоймах району. 
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5. Відсутність сучасних технологій та підприємств переробки побутових і 

промислових відходів спричинила утворення несанкціонованих сміттєзвалищ. Позитивним 

моментом є вивезення токсичних відходів з території  Гніздичівської ТГ. 

6. Можливість забезпечення екологічних умов життєдіяльності у громаді нерозривно 

пов’язана із відповідним правовим механізмом. Правові засади політики  щодо охорони 

довкілля, використання природних ресурсів та екологічної безпеки сформовані й 

продовжують розвиватися на національному (державному), регіональному (обласному) та 

місцевому рівнях. Нормативно-правова база, що закладає правові основи політики щодо 

збереження здоров’я мешканців громади, охорони довкілля, використання природних 

ресурсів та екологічної безпеки, вже частково сформована. Однак окремі правовідносини 

вимагають додаткового регулювання, а існуючі нормативні акти потребують 

удосконалення та систематизації. Необхідно на державному рівні створити юридичні 

підстави для відповідної експлуатації та охорони природного середовища в умовах 

ринкового господарювання, які в перспективі покращать стан довкілля. Однак 

застосування плати за використання середовища та штрафів за невідповідне його 

використання може спричинити зростання цін. У цьому випадку потрібні відповідні 

інвестиції, які б дали змогу уникнути штрафів та зростання відповідних оплат. 

7. Надалі актуальними залишаються також проблеми, вирішення яких пов’язане з 

необхідністю вдосконалення суспільних, адміністративних, економічних інструментів 

екологічної політики. Вирішення цих завдань у більшості не завжди буде можливим на  

рівні окремої громади. 

8. Непроста екологічна ситуація значною мірою зумовлена низькою екологічною 

свідомістю населення, яке активно експлуатує природні ресурси, нехтує елементарними  

екологічними правилами. Необхідне запровадження правил екологічної культури та 

просвіти серед населення громади. 

9. Покращення стану природного середовища повинне бути предметом постійних 

багаторічних заходів, зосереджених на вирішення проблем в галузі охорони довкілля, 

використання природних ресурсів, екологічної безпеки та стану здоров’я людей. Сьогодні 

дошкульно відчувається відсутність коштів та брак інструментів реалізації екологічної 

політики не тільки на рівні громади, але й на рівні держави. 

 



2. Населення, трудові ресурси, доходи громади 

Чисельність населення і демографічна ситуація 

Чисельність мешканців, осіб  

 

Територ
ії 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Населений пункт Гніздичів 4211 4159 4125 4123 4102 4075 4036 

Населений пункт 

Покрівці 

688 688 670 615 613 606 603 

Королівка    63 60 58 58 

Населений пункт Лівчиці 1075 945 930 1022 988 940 939 

Населений пункт Руда,  921 891 872 593 585 583 577 

Ганнівці    216 211 206 202 

Облазниця      211 209 

Воля-Облазницька      8 8 

Дунаєць      8 8 

Жирівське      339 340 

Корнелівка      76 74 

Махлинець      65 62 

Нове Село      318 317 

По громаді 6895 6683 6597 6632  7493 7433 
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Область Львівська (тис.осіб) 2538,4 2537,8 2534,2 2534,0 2529,6 2522,0 2512,1 

 

Доходи бюджету, млн грн 

Показники 
2017 

(сумарно) 

2018 

(сумарно) 

2019 

(сумарно) 

2020 

(сумарно) 

2021 

(прогноз) 

Прибутковий податок з громадян/ Податок з 

доходів фізичних осіб 

7,69 9,68 14,56 13,70 16,11 

Єдиний податок (крім с/г виробників) 1,26 1,27 1,8 1,72 2,16 

Єдиний податок від с/г виробників 0,03 0,30 0,29 0,24 0,72 

Доходи від відчуження нерухомості та землі - - - - - 

Податок на прибуток підприємств комунальної 

власності 

- - - 0,0013 - 

Плата за землю 1,74 1,78 3,30 3,38 5,85 

Податок на нерухомість 0,11 0,14 0,20 0,42 0,44 

Акцизний збір 0,07 0,08 0,09 0,09 0,13 

Інші місцеві податки та збори 0,17 0,08 0,05 0,02 0,05 

Податкові надходження разом 11,07 13,33 20,31 19,57 25,46 

Дохід від оренди комунального майна - 0,013 0,016 0,021 0,025 

Інше - 0,77 0,24 3,02 - 
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3. Соціальна інфраструктура 

   Мережа закладів освіти 

 

Дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади 

Показники 2016 2017 2018 2019 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Кількість дошкільних закладів, 

одиниць 

3 3 3 3 3 

Кількість дітей в дошкільних закладах, 

тис. осіб 

128 132 132 130 127 

Завантаженість дошкільних закладів 

(дітей на 100 місць) 

1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 

Кількість загальноосвітніх навчальних 

закладів, одиниць 

6 5 5 4 5 

Кількість учнів у загальноосвітніх 

навчальних закладах, осіб 

698 699 701 685 703 

Кількість вчителів у загальноосвітніх 

навчальних закладах, осіб 

111 113 114 113 114 

 

Перелік та опис дошкільних та шкільних закладів  

 Назва та місце 

розміщення 

Рік 

побудови чи 

капремонту 

Проектна 

потужність 

Наповненість Основна 

проблема 

1 Гніздичівський ЗЗСО  

I-III 

1967 250 371  

2 Рудянський ЗЗСО I-III 1868 135 145  

3 Лівчицька гімназія 1968 128 85  

4 Покрівецька гімназія 1975 150 73  

5 Новосільська гімназія 1935 50 29  

Місткість споруд культурно-спортивного призначення 

Споруда 

Скільки 

відвідувачів 

вміщує 

Події чи заходи, що найбільше 

приваблюють гостей 

Центр культури і дозвілля 

смт.Гніздичів 

150 Різдвяні свята  

Філія ЦКіД с.Руда 250 Фестиваль гетьмана І.Виговського 

Філія ЦКіД с.Лівчиці 130 22 травня – день села 

Філія ЦКіД с.Ганівці 60 14 жовтня – день села 

Філія ЦКіД с. Облазниця 240 Серпневі фестини 

Філія ЦКіД с. Нове Село 80 Фестиваль духовної пісні, 

Філія ЦКіД с.Жирівське 80 Серпневі фестини 

Філія ЦКіД с.Махлинець 40 Обжинки, Серпневі фестини 
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4. SWOT-аналіз територіальної громади 

Розробляючи стратегію розвитку територіальної громади, значну увагу треба 

приділяти SWOT-аналізу, тобто визначенню сильних та слабких сторін, а також 

визначенню можливостей та загроз, що впливають на розвиток територіальної громади. 

З метою отримання якісного аналізу сильні й слабкі сторони трактують як внутрішні 

чинники, а можливості й загрози як зовнішні чинники, які містяться у ближньому і 

дальньому оточенні громади. 

SWOT-аналіз дає змогу виявляти ті галузі та види громадської діяльності, де 

територіальна громада має значний потенціал розвитку, а також сформулювати конкретні 

завдання та дії, необхідні для реалізації цього потенціалу. Крім того, з’ясувати, з якими 

параметрами територіальна громада може випереджати своїх кон                                                                                              

курентів або відставати від них та що потрібно зробити для підвищення її 

конкурентоздатності. Аналіз також дає змогу виявити основні проблеми та перешкоди, що 

ускладнюють надходження до територіальної громади інвестицій. 

Проаналізувавши бачення ситуації, узагальнимо таким чином: 

Соціально-культурна група 

 

 

СИЛЬНІ СТОРОНИ: 

 

СЛАБКІ СТОРОНИ: 

 

 Людський потенціал. 

 Матеріальна інфраструктура. 

 Кадри. 

 Менталітет жителів (традиції). 

 Природні місця відпочинку. 

 

 Слабка матеріальна база. 

 Байдужість, пасивність. 

 Відсутність робочих місць. 

 Недостатня мережа спортивних 

майданчиків. 

 Відсутні можливості для  

самореалізації (гурткова робота). 

 Відсутність поліції. 

 Рівень духовності. 

 Просвітницька робота населення усіх 

вікових категорій. 

 

 

 

МОЖЛИВОСТІ: 

 

ЗАГРОЗИ: 

 

 Доступність для широкого кола 

населення. 

 Сильна освіта, сім’я, медицина, 

культура. 

 Створення культурно-мистецьких, 

 

 Занепад соціально-культурного 

розвитку. 

 Відтік молоді у пошуках роботи. 

 Закриття закладів освіти, культури, 

медицини. 
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спортивних та інших центрів розвитку. 

 Розроблення туристично привабливої 

інфраструктури в природних зонах 

рекреації та біля архітектурно-історичних 

об’єктів. 

 Покращення медичного 

обслуговування. 

 Розвиток позашкільних закладів. 

 Фестивальний рух, конкурси, свята. 

 Відсутність можливостей для 

самореалізації. 

 

 

Екологічна група 

 

 

СИЛЬНІ СТОРОНИ: 

 

СЛАБКІ СТОРОНИ: 

 

 Людський фактор. 

 Наявність річки. 

 Наявність лісу, корисних копалин. 

 Родючі землі, рівнинний рельєф. 

 Сприятливий клімат. 

 Зелений туризм. 

 Добре транспортне і залізничне 

сполучення. 

 Закупівля баків для сміття. 

 Вивіз отрутохімікатів. 

 

 Загальне засмічення території через 

низьку культуру поведінки. 

 Відсутність просвітницької роботи. 

 Низький рівень екоконтролю. 

 Паводки весняно-осіннього періоду. 

 Відсутність водовідведення. 

 Низька екологічна культура 

населення. 

 Відсутність системи вивезення 

відходів. 

 

 

 

МОЖЛИВОСТІ: 

 

ЗАГРОЗИ: 

 

 Розумний розподіл і використання 

земельних ділянок. 

 Дбайливе і розумне використання 

корисних копалин. 

 Створення зелених зон відпочинку. 

 Розвиток спортивної культури. 

 Створення сміттєпереробного заводу. 

 

 

 Викид радіації при видобуванні 

корисних копалин. 

 Зниження рівня води у колодязях 

через несанкціонований забір гравію, 

піску. 

 Підтоплення населення через 

відсутність дамб. 

 Забруднення підземних вод. 

 Низький демографічний рівень. 
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Економічна група 

 

 

СИЛЬНІ СТОРОНИ: 

 

СЛАБКІ СТОРОНИ: 

 

 Наявність промислової зони. 

 Вигідне географічне положення. 

 Наявність залізничної колії. 

 Розвинена роздрібна торгівля. 

 Інвестиційно приваблива територія 

(вільні землі в промисловій зоні, вільні 

промислові потужності). 

 Наявність загальнопоширених 

корисних копалин. 

 Наявність сільськогосподарських 

земель. 

 Наявність транспортних коридорів 

(електрика, нафта, газ). 

 Людський ресурс. 

 Наявні можливості для туризму та 

відпочинку. 

 

 Слаборозвинена сфера послуг. 

 Відсутність водопостачання та 

водовідведення. 

 Значна кількість незадіяних у 

виробництві промислових потужностей. 

 Безробіття, заробітчанство. 

 Неефективне використання 

сільськогосподарських земель та інших 

природних ресурсів. 

 Відсутність роботи по залученню 

інвестицій. 

 Недостатньо розвинене мале 

підприємництво. 

 

 

 

МОЖЛИВОСТІ: 

 

ЗАГРОЗИ: 

 

 Відновлення та розвиток незадіяних 

виробничих потужностей. 

 Залучення інвестицій. 

 Більш широке залучення мешканців 

до громадських справ розвитку 

підприємництва. 

 Розвиток туризму. 

 Осучаснення надання 

адміністративних послуг. 

 

 

 Зменшення кількості населення. 

 Зміна клімату. 

 Російська агресія. 

 Низький рівень охорони здоров’я. 

 Пасивність людей. 
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5. Стратегічні напрями розвитку громади і шляхи їх реалізації 

Стратегічні напрями розвитку Гніздичівської територіальної громади 

 

Формулювання стратегічних цілей є довгостроковим завданням. В рамках реалізації  

стратегічних цілей може відбуватися певна переоцінка, можуть з’являтись нові ідеї та 

підходи, але бачення не повинне зазнавати суттєвих змін. Всі ці формулювання є  єдиним 

цільовим блоком при пріоритетності стратегічного бачення. 

Під виразом «якість життя» розуміється, перш за все, наявність високооплачуваної  

роботи, гарантовані якісні послуги охорони здоров’я та соціального захисту, комфортне 

житло, громадська безпека, суспільно-політична стабільність, можливості отримати освіту, 

доступ до культурних надбань, організація дозвілля та відпочинку, безпечне  навколишнє 

середовище. 

Усе це об’єднано в чотири основні стратегічні напрями: 

 Напрям   1  –  підвищення освітнього, духовного  та культурного рівня, збереження 

національних традицій.  

 Напрям 2 – розвиток економічного потенціалу, підприємництва та                                       

сільськогосподарського виробництва. 

 Напрям    3 –  безпечне та сприятливе довкілля для життя і здоров’я населення. 

 Напрям    4 – забезпечення високих соціальних стандартів життя населення. 

 

6. Розрахунок динаміки дохідної частини бюджету 

Розрахунок динаміки дохідної часнини бюджету проведено відповідно до норм  

Податкового кодексу України , Бюджетного кодексу України та законодавчих актів 

України що регламентують напрями бюджетної політики  

Відповідно, для розрахунків було щорічно визначено ставку ПДФО – 18%: 

 

 

Рік 2018 2019 2020 

Загальна кількість населення, тис. осіб 6559 7493 7433 

Економічно активне населення, осіб 4066 4615 4586 

Економічно активне населення, задіяне поза межами 

ТГ, осіб 405 462 455 

Рівень економічно активного населення, задіяного поза 

межами ОТГ, осіб 10% 10% 10% 

Економічно активне населення, задіяне в межах ТГ, 

осіб 3661 4153 4131 

Рівень економічно активного населення, задіяного в 

ОТГ, осіб 90% 90% 90% 

Зайняте населення в межах ТГ 1 040 1 315 1 523 

Рівень зайнятості 25,6% 28,5% 33,2% 

Безробітне населення 529 554 505 

Рівень безробіття 13% 12% 11% 

Економічно неактивне населення ОТГ, осіб 2493 2878 2847 
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Рівень економічної неактивності населення 38% 38,4% 38,3% 

Резерв робочої сили, осіб 1396 1554 1424 

Рівень резерву робочої сили 56% 54% 50% 

Середньомісячна заробітна плата 7800 8900 9300 

Середньорічна заробітна плата 93600 106800 111600 

    

 

Середньомісячна заробітна плата в еквіваленті  

дол. США 332 342 344 

Середньорічна заробітна плата в еквіваленті дол. США 4069 4107 4133 

    

 

Розрахункова база (Середній рівень надходжень 

на 1 жителя), грн. 1753,9 1948,5 3039,1 

Надходження ПДФО (100%) на 1 мешканця, грн. 2459,7 3238,6 3071,7 

Надходження ПДФО (100%), тис.грн. 16133,3 24267,0 22831,7 

Надходження ПДФО (60%), тис.грн. 9680,0 14560,0 13699,0 

ПДФО на 1 мешканця ТГ, грн. 1540,64 1943,15 1843,0 

Індекс податкоспром. грн/на 1 жителя до середнього по 

Україні 0,60 0,65 0,72 

Базова дотація на 1 мешканця, грн. 609,7  431,8 381,3 

Реверсна дотація на 1 мешканця, грн. 0,00  0,00  0,00  

Базова дотація, тис.грн. 3998,9 3235,5 2834,4 

Реверсна дотація, тис.грн. 0,00 0,00 0,00 

    

Надходження бюджету по ПДФО, тис. грн.. 9680,0 14560,0 13699,0 
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7. Шляхи реалізації стратегічних напрямів громади 

 

Стратегічні напрями розвитку Гніздичівської територіальної громади 

Формулювання стратегічних цілей є довгостроковим завданням. В рамках реалізації  

стратегічних цілей може відбуватися певна переоцінка, можуть з’являтись нові ідеї та 

підходи, але бачення не повинне зазнавати суттєвих змін. Всі ці формулювання є єдиним 

цільовим блоком при пріоритетності стратегічного бачення. 

Під виразом «якість життя» розуміється, перш за все, наявність високооплачуваної  

роботи, гарантовані якісні послуги охорони здоров’я та соціального захисту, комфортне 

житло, громадська безпека, суспільно-політична стабільність, можливості отримати освіту, 

доступ до культурних надбань, організація дозвілля та відпочинку, безпечне  навколишнє 

середовище. 

Все це об’єднано в чотири основні стратегічні напрями: 

 Напрям   1  –  підвищення освітнього, духовного  та культурного рівня, збереження 

національних традицій.  

 Напрям 2 – розвиток економічного потенціалу, підприємництва та                                       

сільськогосподарського виробництва. 

 Напрям    3 –  безпечне та сприятливе довкілля для життя і здоров’я населення. 

 Напрям    4 – забезпечення високих соціальних стандартів життя населення. 

 

Шляхи реалізації стратегічних напрямів громади 

 

Стратегічний напрям 1 – Підвищення освітнього, духовного та культурного рівня, 

збереження національних традицій. 

Мета – розвиток освіти, духовного та культурного середовища, збереження 

історичної спадщини та національних традицій. 

Цілі: 

А) координація ресурсів на забезпечення якісного освітнього процесу на території 

громади; 

Б) культурно-просвітницька робота, патріотичне виховання; 

В) збереження історичної спадщини та національних традицій; 

Г) розвиток закладів культури і освіти та дошкільних установ; 

Д) розвиток молодіжного руху, організація дозвілля. 

Бачення – громада із високим рівнем освіти, культури, всебічного розвитку, 

збереженими національними традиціями, сучасними закладами освіти культури та 

дошкільного виховання. 

 

Стратегічні цілі Оперативні цілі Джерела 

фінансування 

Термін 

виконання 

1. Розвиток закладів 

освіти,  

культури та спорту.  

Розвиток 

культурного і 

1.1.Проводити  заходи на 

добудову нової  школи – 

сучасного освітнього закладу 

громади  

кошти місцевого 

бюджету, 

субвенція на 

соціально-

економічний 

розвиток, кошти 

2021 – 2022 рр. 
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духовного 

середовища,  

патріотичне 

виховання. 

 

ДФРР 

1.2. Реорганізація закладів 

загальної середньої освіти та 

розширення мережі 

дошкільної освіти 

Кошти місцевого 

бюджету 

2022 р 

1.3. Сприяти залученню 

спонсорських коштів у 

розвиток культури. 

кошти місцевого 

бюджету 

2021 – 2022 рр. 

1.3. Розробка програми 

промоції території та   

брендування громади. 

кошти місцевого 

бюджету, 

грантові кошти 

2022 р. 

1.4. Проводити  заходи із 

організації дозвілля 

мешканців територіальної 

громади. 

кошти місцевого 

бюджету, 

спонсорські 

кошти 

2021 – 2022 рр. 

1.5. Сприяти будівництву 

дитячих майданчиків 

сучасного типу та 

спортивних майданчиків, в  

тому числі зі штучним 

покриттям. 

кошти місцевого 

бюджету, 

субвенція на 

розвиток 

інфраструктури 

2021 – 2022 рр. 

1.6. Залучати молодь до 

вирішення проблем сіл через 

створення молодіжної ради 

при відділі освіти, охорони 

здоров’я та соціально-

культурної сфери 

Гніздичівської ради 

кошти місцевого 

бюджету, 

грантові кошти 

 

2022 рр. 

 

 

Стратегічний напрям 2 – Розвиток економічного потенціалу, підприємництва та 

сільськогосподарського виробництва. 

Мета – розвиток економічного потенціалу територіальної громади, підприємницької 

та сільськогосподарської діяльності, розширення міжнародного співробітництва. 

Цілі: 

А) Розвиток підприємницької діяльності (малого та середнього бізнесу, обслуговуючих  

кооперативів); 

Б) Формування зон відпочинку та інфраструктури в туристичній галузі; 

В) Розвиток сталого сільськогосподарського виробництва (садово-овочевого); 

Г) Розвиток тваринництва (кооперативи молочного та м’ясного напрямів); 

Д) Розвиток міжнародного співробітництва. 

Бачення – економічно розвинені населені пункти територіальної громади з високим 

рівнем добробуту мешканців. 
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Стратегічні цілі Оперативні цілі Джерела 

фінансування 

Термін 

виконання 

1. Розробка 

інвестиційних  

програм та проектів, 

капітальні інвестиції 

1.1. Створити сприятливе 

середовище для 

впровадження інвестиційних 

програм та проектів. 

кошти місцевого 

бюджету, 

кошти інвесторів 

постійно 

1.2. Формувати бази даних 

інноваційно-інвестиційних 

проектів та програм 

населених пунктів. 

кошти місцевого 

бюджету, 

спонсорські 

кошти 

 

2021-2022 рр. 

1.3. Надавати підтримку 

суб’єктам господарювання у 

впровадженні нових 

технологій та розробці 

інноваційних ідей. 

кошти місцевого 

бюджету, 

субвенція на 

розвиток 

інфраструктури 

2021-2022 рр. 

1.4. Забезпечувати публічне 

обговорення планів і 

програм, які розробляють 

селищна рада та виконавчий 

комітет. 

кошти місцевого 

бюджету, 

грантові кошти 

 

постійно 

1.5. Придбання 

адміністративної будівлі для 

суспільних потреб громади 

кошти місцевого 

бюджету, 

субвенція на 

розвиток 

інфраструктури 

2016 – 2017 рр.. 

1.6. Вважати інвестиційними 

проектами: 

- програму створення 

рекреаційних зон; 

- програму будівництва та 

ремонту доріг; 

- програму будівництва та 

ремонту водогону; 

- програму вуличного 

освітлення. 

кошти місцевого 

бюджету, 

субвенція на 

розвиток 

інфраструктури та 

кошти інвесторів 

 

2016 – 2018 рр. 

2. Розвиток 

підприємницької 

діяльності 

малого та середнього 

бізнесу 

2.1.Підтримувати розвиток 

підприємницької діяльності 

шляхом: 

 надання на конкурсних 

засадах земельних ділянок 

під об’єкти комерційного 

використання; 

 надання дозволів суб’єктам 

підприємницької діяльності 

на реконструкцію приміщень 

кошти місцевого 

бюджету 

 

2016 – 2017 рр. 
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для використання під бізнес; 

 залучення до вирішення 

проблем сіл підприємств, що 

здійснюють свою діяльність 

на території сільської ради. 

2.2. Стимулювати діяльність 

підприємництва, скеровану 

на збільшення кількості 

робочих місць  

кошти місцевого 

бюджету, 

кошти ДФРР. 

 

2016 – 2018 рр.. 

2.3. Домогтися реєстрації 

підприємств, що розташовані 

на території сільської ради за 

місцем фізичної адреси. 

кошти місцевого 

бюджету 

 

2016 – 2017 рр.. 

3. Розвиток сталого 

сільськогосподарськ

ого виробництва 

 

 

 

 

3.1.Забезпечити створення 

механізмів контролю за 

раціональним використанням 

земельних ресурсів громади. 

кошти місцевого 

бюджету, 

грантові кошти, 

кошти 

природоохоронно

го фонду 

 

2016 – 20 рр. 

3.2. Передбачити заходи з 

підтримки раціонального 

використання землі та 

розвитку різних видів 

виробничої і невиробничої 

кооперації в селах. 

кошти місцевого 

бюджету, 

обласного 

бюджету 

2021 – 2022 рр. 

3.3. Стимулювати діяльність 

підприємств направленому 

на збільшення кількості 

робочих місць. 

кошти місцевого 

бюджету, 

залучення 

грантових коштів 

2021 – 2022 рр. 

3.4. Надавати допомогу у 

становленні роботи 

сільськогосподарських 

об’єднань мешканцям 

населених пунктів. 

кошти місцевого 

бюджету, 

залучення 

грантових коштів 

постійно 

 

Стратегічний напрям 3 – Безпечне та сприятливе для життя і здоров’я довкілля. 

Мета – забезпечення безпечного та сприятливого для здоров’я життєвого 

середовища. 

Цілі: 

А) розробка та впровадження програм охорони довкілля; 

Б) формування системи якісного водопостачання; 

В) формування та впровадження системи озеленення території сіл; 

Г) формування та впровадження систем збирання та утилізації побутових відходів. 

Бачення – економічна, чиста, безпечна та сприятлива для здоров’я і життя територія. 

 



 20 

Стратегічні цілі Оперативні цілі Джерела 

фінансування 

Термін 

виконання 

1. Досягнення 

якісних показників 

щодо cтандартів 

навколишнього 

середовища 

 

 

1.1. Розробити комплексну 

програму охорони 

навколишнього природного 

середовища на території 

Гніздичівської ТГ 

кошти місцевого 

бюджету,обласно

го бюджету, 

грантові кошти 

 

2021 – 2022 рр. 

1.2. Розробити та виконати 

проекти очистки ставків, 

водойм, джерел та річок. 

кошти місцевого 

бюджету, 

кошти 

природоохоронно

го фонду 

2021 – 2022 рр. 

1.3. Ліквідувати стихійні 

сміттєзвалища. 

кошти місцевого 

бюджету, 

кошти обласного 

бюджету, кошти 

природоохоронно

го фонду 

2021 – 2022 рр. 

1.4. Врегулювати збір та 

вивіз побутового сміття від 

мешканців сіл і систему 

оплати за його вивіз. 

кошти місцевого 

бюджету, 

кошти обласного 

бюджету,  кошти 

інвесторів 

2021 – 2022 рр. 

1.5. Проводити учнівські 

конференції з питань 

охорони навколишнього 

природного середовища. 

кошти місцевого 

бюджету, 

грантові кошти 

 

постійно 

1.6. Розробити та виконати 

комплексну програму 

розвитку рекреаційних зон та 

програму озеленення сіл. 

кошти місцевого 

бюджету, 

спонсорські 

кошти 

2021 – 2022 рр. 

1.7. Забезпечити щорічне 

дослідження води з 

громадських криниць щодо її 

якості. 

кошти місцевого 

бюджету, 

кошти 

природоохоронно

го фонду 

 

2021 – 2022 рр. 

1.8. Щорічно проводити 

конкурси «Двір зразкового 

утримання»  та  «Краща 

вулиця» 

кошти місцевого 

бюджету, 

грантові кошти 

 

2021-2022 рр. 

 

 

Стратегічний напрям 4  – Забезпечення високих соціальних стандартів населення. 

Мета – забезпечення високих соціальних стандартів життя мешканцям територіальної 

громади та формування сфери послуг. 
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Цілі: 

А) розвиток системи надання соціальних послуг; 

Б) покращення медичного обслуговування та охорони здоров’я; 

В) розвиток комплексної житлової та соціальної програми; 

Г) підвищення рівня надання комунальних і побутових послуг; 

Д) розвиток фізичної культури та спорту; 

Е) покращення стану доріг, вуличного освітлення та безпеки пішоходів. 

Бачення – населені пункти Гніздичівської громади – територія високих соціальних 

стандартів життя. 

 

Стратегічні цілі Оперативні цілі Джерела 

фінансування 

Термін 

виконання 

1. Розвиток 

системи соціальних 

послуг 

 

 

1.1. Розвиток системи надання 

соціальних послуг 

кошти місцевого 

бюджету, 

грантові кошти 

2021– 2022 рр. 

1.2. Забезпечення права 

дитини на виховання в сім’ї 

кошти місцевого 

бюджету, 

державного 

бюджету та 

грантові кошти 

2021 – 2022 рр. 

1.3. Забезпечення інтеграції 

дітей/осіб з особливими 

освітніми потребами, 

інвалідністю в життя громади 

кошти місцевого 

бюджету 

2021-2022рр. 

1.4. Забезпечення інтеграції 

учасників  АТО/ООС в життя 

громади 

кошти місцевого 

бюджету, 

спонсорські 

кошти 

2021-2022 рр. 

1.5. Розвиток моніторингу 

надання соціальних послуг 

кошти місцевого 

бюджету, гранти 

2021-2022 рр. 

1.6. Залучати волонтерів до 

роботи у сфері надання 

соціальних послуг. 

кошти місцевого 

бюджету 

2021 – 2022 рр. 

1.7. Сприяти заходам  на 

дотримання законності й 

правопорядку. 

кошти місцевого 

бюджету, 

кошти обласного 

бюджету 

2021 – 2022 рр. 

2. Підвищення 

рівня надання 

комунальних і 

побутових послуг 

2.1. Розробити програму 

розширення та підвищення 

якості надання побутових 

послуг населенню соціального 

захисту населення. 

кошти місцевого 

бюджету, 

субвенція на 

розвиток 

інфраструктури 

2022 р. 

2.2. Проводити виважену 

товарно-цінову політику для 
 постійно 
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всіх видів комунальних 

послуг. 

2.3. Розробити та впровадити 

енергозберігаючі технології в 

комунальних закладах. 

кошти місцевого 

бюджету, 

субвенція на 

розвиток 

інфраструктури 

2021-2022 рр. 

2.4. Пропагувати та надавати 

допомогу мешканцям сіл у 

впровадженні 

енергозберігаючих технологій 

при будівництві та 

реконструкції житлових 

будинків. 

кошти місцевого 

бюджету, 

кошти обласного 

бюджету 

 

постійно 

3. Покращення 

медичного 

обслуговування та 

охорони здоров’я. 

Впровадження 

програм розвитку 

фізичної культури та 

спорту 

3.1. Проводити фізкультурно-

оздоровчі заходи, скеровані на 

боротьбу із алкогольною, 

тютюновою та наркотичною 

залежністю. 

кошти місцевого 

бюджету, 

грантові кошти 

 

2021 – 2022 рр. 

3.2. Забезпечити фінансову 

підтримку сільських 

спортивних секцій. 

кошти місцевого 

бюджету 

2021 – 2022 рр. 

4. Впровадження 

комплексної 

житлової програми 

4.1. Проводити аналіз потреб 

мешканців сіл в додатковій 

житловій площі та 

покращення житлових умов. 

кошти місцевого 

бюджету, 

кошти інвесторів 

 

2021-2022 рр. 

4.2. Сприяти мешканцям 

територіальної громади у 

вирішенні питань добудови 

індивідуальних житлових 

будинків, будівництва нових 

будинків на власних 

земельних ділянках. 

кошти місцевого 

бюджету, 

кошти інвесторів 

 

2021 – 2022 рр. 

4.3. Сприяти у зміні цільового 

призначення землі під 

індивідуально-житлове 

будівництво 

кошти місцевого 

бюджету, 

спонсорські 

кошти 

2021 – 2022 рр. 
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