
                                  Звіт про роботу економічного відділу                 
                                  Скалатської міської ради за 2021 р.  
 

 

     За   2021 рік  спеціалісти Скалатської міської ради виконували завдання та 
функції відповідно до вимог та функціональних обов’язків. Також керувалися в 
своїй роботі Конституцією України, Законами України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Про державне прогнозування та розроблення 
програм економічного і соціального розвитку України, постановою Кабінету 
Міністрів України від 26.04.2003 №621 «Про розроблення прогнозних і 
програмних документів економічного і соціального розвитку та складання 
проекту державного бюджету» законами України « Про енергозбереження», 
Про державну підтримку малого підприємництва, «Про  охорону 
навколишнього природного середовища іншими законодавчими актами в межах 
делегованих повноважень обласною та міською радами, міським головою, 
виконавчим комітетом в сфери соціально-економічного розвитку. Спеціалісти 
співпрацюють з усіма управліннями та відділами, підприємствами і 
організаціями, статистичними органами району та області.   Робота була 
спрямована на виконання плану соціально-економічного та культурного 
розвитку Скалатської міської ради ОТГ. Відділом проводилася підготовка 
інформаційних та аналітичних матеріалів, які подавалися на розгляд голові та 
сесії міської ради. 
 План соціально-економічного та культурного розвитку був розроблений та 
поданий на розгляд ТОДА і отримано висновок щодо відповідності, 3.12.2019р. 
затверджений на сесії Скалатської міської ради за №2342.  

Відділом проводиться моніторинг діяльності підприємництва громади. 
Станом на 1.01.2021 р. на території громади зареєстровано 245 фізичні особи, 
138 юридичні особи. За  1 квартал  2021 р. зареєструвалося 6, знялося з 
реєстрації 5 субєктів господарювання . 
На протязі 1 квартала  2021 було внесено та заповнено 3  інвестиційні 
пропозиції по  об’єктах  Скалатської ОТГ на Інвестпортал Тернопільської 
області. Організовано зустріч з представниками Агенції регіонального розвитку 
з питань інвестиційної привабливості Скалатської ТГ.  

     Підготовано 5 програми на розгляд та затвердження сесії :  

Програма розвитку комунальної установи « Трудовий архів Підволочиської 
селищної ради на 2021р.» 

Програма розвитку КНП «Скалатської КРЛ» Скалатської міської ради на 2021р.  

Програма з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання 
інфекцій, пов’язаних з наданням медичної допомоги в КНП « Скалатська КРЛ» 

 

ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА Реставрації, відтворення та пристосування замку, 
пам’ятки архітектури ХVІІ ст. (охор. № 675) у місті Скалат, Підволочиського 
району, Тернопільської області. 



Програма заходів з відзначення пам’ятних  дат,  ювілеїв та історичних подій, на 
території Скалатської  територіальної громади  на 2021-2023рр 

Подано 2 заявки на Посольство Німецького  фонду  та Посольство  Японського  
фонду  

      На фонд ДФРР розроблено заявку по Капітальному ремонту Скалатського 
ДНЗ. 

     Консультування щодо проведення закупівлі автомобіля швидкої допомоги 
для Скалатської КЛР. 

      Проведено тендерні закупівлі:  ЄЗС ДК 021:2015 - 09310000-5 Електрична 

енергія (Електрична енергія), ЄЗС ДК 021:2015 09120000-6 Газове паливо 

(природний газ), ДК 021:2015: 90620000-9 Послуги з прибирання снігу 

(Утримання вулиць та доріг населених пунктів Скалатської міської ради у 

зимовий період),  ДК 021:2015: 45520000-8 Прокат обладнання з оператором 

для виконання земляних робіт (послуги автогрейдера, автомобіля-самоскида, 

трактора для перевезення, підсипання та вирівнювання доріг),  ЄЗС ДК 

021:2015 – 14210000-6 - Гравій, пісок, щебінь (Щебінь вапняковий фракції 

10х20 мм). Оприлюднюються укладені договори в системі Prozorro. 

      Відділом готуються статистичні звіти:  «Звіт про об’єкти погосподарського 

обліку за 2020 р.», «Житловий фонд за 2020 р.», «Звіт про наявність і рух 

необоротних активів, амортизацію та капітальні інвестиції за 2020 р.», «Звіт про 

використання та запаси палива за 2020 р.», «Звіт про постачання та 

використання енергії за 2020 р.», «Звіт про використання інструментів 

електронної демократії органами державної влади та місцевого самоврядування 

у 2020 році», «Звіт про капітальні інвестиції за І квартал 2021 р.», «Звіт з 

праці», «Звіт з праці за І квартал», «Звіт про заборгованість з оплати праці». 

 

       За І квартал 2021 року зареєстровано 7 ліцензій на право здійснення 

роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами. 

 

 

 

 Керівник економічного відділу                           Галина Савончак 
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