
 

Підсумки соціально-економічного  та культурного розвитку Скалатської 

міської ради за І квартал  2017 року 

             Протягом І кварталу 2017 року вдалося забезпечити стабільне 

функціонування основних систем життєдіяльності громади. Робота виконавчих 

органів міської ради спільно з установами, підприємствами та організаціями 

громади усіх форм власності була спрямована на реалізацію заходів  Програми 

соціально-економічного та культурного розвитку Скалатської об’єднаної 

територіальної громади на 2017 рік, затверджених міських програм, виконання 

дохідної частини бюджету та інше, що забезпечує стабільний розвиток громади. 

 

             Протягом І кварталу 2017р. спеціалістами Скалатської міської ради  було 

розроблено такі програми: Програма розвитку малого та середнього 

підприємництва в Скалатській громаді  2017-2018 роки, Програма культурного 

розвитку відділу культури Скалатської міської ради., Програма оздоровлення та 

відпочинку дітей на території Скалатської ОТГ на 2017., Міська програма 

Розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених 

пунктів Скалатської міської ради, об’єднаної територіальної громади,  

на 2017рік., Міська  програма соціального захисту окремих категорій  населення 

на 2017рік. 

        Скалатська громада брала участь у конкурсному відборі програмі DOBRE в 

результаті нашу громаду було відібрано для участі у програмі DOBRE. 

Програма активно співпрацює із місцевими лідерами, місцевими 

активістами,старостами сіл, директорами шкіл, місцевими підприємцями, 

активною молоддю громади. Завдяки співпраці програмою ми зможемо 

розробити стратегічне планування у Скалатській громаді. DOBRE допоможе 

підсилити місцеве самоврядування,буде сприяти процвітанню та стабільності 

громади. На даний момент громада разом із програмою плідно працює над 

написання стратегії розвитку Скалатської об’єднаної територіальної громади. 

           Скалатською громадою було прийнято рішення укласти договір між 

Скалатською міською радою та службою автомобільних доріг у Тернопільській 

області на спів фінансування у розмірі 40% від вартості робіт від15 травня 2017 

року №646 був затверджений перелік об’єктів поточного ремонту автомобільних 

доріг загального користування а саме: 

О201215 Підволочиськ – Скалат  км 22+690км23+000          - 366389 грн. 

О201215 Підволочиськ – Скалат км  23+000-24+800             -275532 грн. 

С200409 Вікно-Зарубинці км 3+500-4+800                             - 69111грн. 

С201209  Криве - Магдалівка км0+000-0+900                          -763720грн. 

Протягом І півріччя 2017р з бюджету міської ради було виділено 212 тис.грн. на 

соціальний захист населення. 

Станом на 01.01.2017 року чисельність наявного населення громади склала 

14366 осіб (станом на 01.01.2016 року – 14478 осіб) . Природне скорочення 

склало 112 осіб. У Скалатській громаді за перше півріччя зареєстровано 42 

новонароджених дитини, що на   дитину        менше, ніж у відповідному періоді 

2016 року. Зареєстровано 123 померлих, що на      особи більше, ніж у 

відповідному періоді 2016 року. Рівень смертності перевищив рівень 

народжуваності у  2,9 рази.  



 

ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

                   Станом на 30.06.017 р. на території Скалатської міської ради  

зареєстровано 247 СПД - фізичних осіб,149 юридичних осіб, які проводять 

господарську діяльність, займаються торгівлею продовольчими та 

непродовольчими товарами,  громадським харчуванням, надають послуги у 

різних сферах діяльності.   10 червня 2017 року Тернопільською державною 

адміністрацією проводився семінар для суб’єктів підприємницької діяльності 

стосовно можливостей підтримки від Європейського банку реконструкції та 

розвитку, підприємці нашої громади брали участь у проведеному семінарі. 

За І півріччя 2017 року  до місцевого бюджету   надійшло32млн 220 тис. 

300 грн податків, зборів та обов’язкових платежів,що на 88% більше порівняно з 

2016 роком. Перевиконано бюджет на 2 млн.897 тис,843 грн., порівняно до 

аналогічного періоду минулого року надходження  збільшилися на 1млн,603 

тис.,405 грн. Суттєве надходження до міського бюджету складають податки на 

доходи фізичних осіб – 5838434,73 грн.,що на 1763434,73 грн. - 142,23% більше 

за план , порівняно із 2016 роком податок на доходи з фізичних осіб збільшився 

на 57% 

  Недоліком у наших планах на доходи є зменшення доходу за рентну плату  

користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення 

на 182% менше порівняно із 2016 роком до міського бюджету за перше півріччя 

не надійшло 729295.15 грн.- рентна плата за користування корисних копалин 

місцевого значення від Полупанівської філії ТОВ ВК «Гірничодобувна 

промисловість». Протягом травня-червня місяця було направлено листи по 

Полупанівській    філії ТОВ ВК «Гірничодобувна промисловість»   , щодо 

перегляду питання про сплату рентної плати за користування надрами, в 

Тернопільську Обласну Раду  голові ради Овчарук В.В., Державнікомісії 

України по запасах корисних копалин ,   Кабінету Міністрів України, Державні 

службі геології та надр  України, Міністерство фінансів України,  Голові 

Тернопільської  Обласної Адміністрації  Барні С.С. 

На сьогоднішній день отримано відповідь   від Державної служби геології та 

надр України, яка повідомила що відповідно до п. п. 9.1.6.п. 9.1 ст. 9 ПК України 

рентна плата є загальнодержавним податком який відповідно до Бюджетного 

кодексу України зараховується до Державного бюджету України. В свою чергу 

Державна комісія України по запасах корисних копалин при Державній службі 

геології та надр України повідомила , що у своїй діяльності ДЗК керується 

нормами чинного законодавства України , не виходячи за межі повноважень, 

якими вона наділена. Питання рентної плати за користування надрами не 

відносяться до компетенції ДКЗ. 

 

                            ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ 

Згідно проведеного моніторингу за І-півріччя 2017року середня заробітна 

плата по всіх видах економічної діяльності становить 5505 грн. сільське 

господарство – 4150 грн.; охорона здоров’я – 3993нгр ; освіта – 6633; культура –

3901грн.; будівництво –5100грн. 

Проводиться щотижневий моніторинг заборгованості по заробітній платі на 

підприємствах та організаціях Скалатської громад . 



 

                          МАЛЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО 

На території  громади на 1 січня 2017 року було зареєстровано 247 ФОП. 

Протягом І півріччя 2017 року 55  фізичних  осіб  підприємців  знято з реєстрації 

. 

В громаді зареєстровано 26 фермерських  господарств, в 

сільськогосподарському обробітку  в яких знаходиться 10356,14 га землі. 

                                         ОСВІТА 

У Скалатській громаді є 13 загальноосвітніх шкіл і 10 дошкільних 

навчальних закладів. Відділ освіти з економічним відділом Скалатської міської 

ради розробили та затвердили такі проекти : Капітальний ремонт по заміні 

віконних блоків в Городницькій загальноосвітній школі І-ІІ ступенів в с.є 

Городниця, Підволочиського району,Тернопільської області, Капітальний 

ремонт по заміні віконних блоків в Подільській НВК»ЗОШ І-ІІ ступенів- ДНЗ» в 

с. Поділля Підволочиського району Тернопільської області, Капітальний ремонт 

Скалатського ДНЗ по заміні вікон та дверей на металопластикові в м. Скалат 

Тернопільської обл., Капітальний ремонт по заміні віконних блоків в 

Кривенській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів в с. Криве, Підволочиського 

району Тернопільської області.  З міського бюджету на Капітальний  ремот  

приміщень Староскалатської ЗОШ І-ІІІ ст. в розмірі 125 тис. грн.. 

Скалатський відділ освіти отримав освітню субвенцію на виконання 

розпорядження КМУ від 16.11.2016 №827-р з державного бюджету виділено 

5779,4 тис.грн. з них стано на 25.06.2017 року використано 3080,36 тис.грн.на 

оснащення кабінету захисту вітчизни-124,86 тис.грн. 

заміна системи опалення -122,364 тс.грн. 

придбання музичної апаратури-54,185 тис.грн. 

придбання цифрового обладнання кабінетів географії 235,994 тис. грн.. 

біології- 536,004 тис.грн., фізики 1078.002 тис. грн.. 

придбано 10 коп’ютерів-145,833 тис.грн., 

10 мультимедійних проекторів-269,017тис.грн., 

10 інтерактивних дошок-312,800 тис.грн. 

Шкільні меблі-196,4 тис. грн.. 

СОЦІАЛЬНО ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ 

У Скалатській громаді  проживає 175 багатодітних сімей(588дітей), та 7 

дітей сиріт,13 позбавлені батьківського піклування. 

Скалатською міською радою була прийнята Програма оздоровлення та 

відпочинку дітей на території Скалатської ОТГ на 2017р На виконання програми 

оздоровлення та відпочинку дітей на 2017р. було виділено   82500грн.з 

місцевого бюджету . Згідно програми було оздоровлено 31 дитину, дев’ять дітей 

оздоровлювалися за рахунок  обласного бюджету – це діти позбавлені 

батьківського піклування, діти-сироти,діти з багатодітних сімей, діти- інваліди 

та талановиті діти. Діти відпочивали у таборах: «Ромашка», «Лісовий 

дзвіночок», «Барвінок», «Лісова пісня», «Збруч», «Молода гвардія» 

Залучено кошти ФГ «Щедра нива» за рахунок яких діти які брали участь у 

спротивних змаганнях змогли відпочити у Карпатах. 

Відділом у справах сім’ї, молоді та спорту проведено конкурс серед 

дівчаток «Міс господарочка» у якому перемогли дівчата із с.Криве. Постійно 



проводиться пропаганда здорового способу життя із залученням дітей та молоді 

громади до спортивно - масової роботи, проводилися різноманітні змагання та 

турніри. 

Проводилися перевірка цільового використання коштів при народжені 

дитини , складено 26 актів. Проводилися профілактичні бесіди у школах щодо 

про негативних проявів у молодіжному середовищі, зокрема про підступну 

хворобу туберкульоз. 

18 червня багатодітна мати Кушнір Ганна Іванівна, яка виховує п’ятьох 

дітей із с. Остап’є отримала нагороду та почесне звання «Мати героїня». 

 

 

МЕДИЦИНА 

В громаді  функціонує Скалатська комунальна районна лікарня,12 

фельшерсько-акушерських пунктів, 5 амблуаторій. 

В Скалатській КЦРЛ проводяться ремонтні роботи терапевтичного 

відділення на ремонт було виділено 100 тис.грн з місцевого бюджету 50 тис.грн  

залучене кошти спонсорської допомоги 

Проводяться поточні ремонти інфекційного відділення та ремонти ФАПів 

с. Поділля -25 тис.грн , с.Магдалівка-30 тис.грн благодійні кошти 

Відкрите приймально-діагностичне відділення яке було осначене 

необхідною медичною  технікою. 

За перше півріччя у Скалатській комунальній районній  лікарні 

пролікувалося 1222 хворих 

 

КУЛЬТУРА 

В  Скалатській громаді  мережа  закладів  культури  нараховує  29  

закладів,  а  саме:  16 – закладів  культури  клубного  типу ( 1 – МБК, 15 – СБК),  

1 – міська  бібліотека для дорослих, 1 – бібліотека для дітей  та  10  сільських  

бібліотек),  1 – школа  естетичного  виховання.  Придбано музичні інструменти 

на суму  . Проведено концерти : 
 

       Житлово-комунальне господарство 
 Протягом першого півріччя комунальним господарством МКП «Комунальник» 

На території громади проводилися ямкові ремонти по дорогах, вирівнювання 

дорожнього покриття грейдером, перевлаштування вуличного освітлення, 

ремонт водо колонки, прибирання території громади, цвинтарів,узбіччя. 

 На ліквідацію несанкціонованих сміттєзвалищ  витратили 9832 грн. на 

закупівлю пального для проведення благоустрою по громаді затрачено 125 

тис.грн., в тому числі на пальне для мотокосів, мотопилів, бензокосів, бензопилі 

- 30 тис. грн.. 

З міського бюджету виділено на потреби комунального господарства МКП 

«Комунальник» 985 тис. грн.. 

Керівник економічного відділу                                    Баран М.П. 
 


