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Протягом 2017 року спеціалісти економічного відділу Скалатської 
міської ради виконували завдання та функції відповідно до вимог та  
функціональних обов’язків. Також спеціалісти керувались в своїй роботі 
Конституцією України, ст.27 та ст.33 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, Законом України “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 
Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні», 
ст.19 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”, 
іншими законодавчими актами, в межах делегованих повноважень обласною 
та міською радами, міським головою, виконавчим комітетом в сфері 
соціально-економічного розвитку. Спеціалісти соціально-економічного 
розвитку  співпрацює з усіма управліннями та відділами, виконкому, 
підприємствами і організаціями міста, статистичними органами міста та 
області. 

В 2017 році робота була спрямована на виконання  плану соціально-
економічного та культурного розвитку Скалатської міської ради ОТГ. План 
соціально-економічного та культурного розвитку  був затверджений 
Скалатською міською радою 26.07.2017 року рішенням сесії №707. 
         Робота спеціалістів економічного відділу протягом року була 
направленна  на виконання заходів Програми економічного та соціального 
розвитку громади. Відділом проводилась підготовка інформаційних та 
аналітичних матеріалів, які подавались на розгляд  голові та сесії міської ради. 
       Відділом проводиться  моніторинг діяльності підприємництва громади. 
На території Скалатської громади діють 163 фізичні особи та юридичні особи-
підприємці, з них: у галузі промисловості - 19, сільського господарства – 31, 
транспорту – 13, послуг – 18, торгівлі – 82. За 2017 рік зареєстровано 21 
ліцензію на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та 
тютюновими виробами. 
       Станом на 15.12.2017 року спеціалістами економічного відділу було  
розроблено 6 проектних заявок, які було подано до ОДА  і на які отримали 
позитивні висновки, а також направлено в Міністерство регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, 5 
проектних заявок були погоджені для подальшої їх реалізації, а саме: 

Реконструкція очисних споруд і КНС в м. Скалат Тернопільської області  



«Кубо-100» на суму 723,050 тис.грн.; 
    Капітальний ремонт вул. Мазури  с. Остап’є  на суму 576,440 тис.грн.; 
    Капітальний ремонт вул. Л. Українки с. Полупанівка на суму 561,140 
тис.грн.; 
     Будівництво системи водопостачання в с. Магдалівка Скалатської міської 
ради Підволочиського району Тернопільської обл. на суму 2102,894 тис.грн.; 
    Придбання спецтехніки (грейдера) для комунального підприємства МКП 
"Комунальник" на суму 2470,000 тис.грн.; 

       19 грудня 2017 року заявка «Придбання спецтехніки для МКП 
«Комунальник»» на суму 138,620 тис.грн. буде розглядатися комісією 
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України. 
     Протягом року проводилася співпраця з працівниками відділів: освіти, 
культури, охорони здоров’я, з метою залучення їх   в участі у конкурсному 
відборі інвестиційних програм, а саме: «Неймовірні села України», 
«Кусаноне» і проектів регіонального розвитку, що можуть 
реалізовуватися у 2018 році за рахунок коштів державного фонду 
регіонального розвитку.  Станом на 15.12.2017 року  в Міністерство 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України та Департамент  економічного розвитку і торгівлі ОДА подано 30 
звітів щодо моніторингу стану використання субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних 
територіальних громад. 
      Економічний відділ активно приймав участь у тренінгах, семінарах, 
навчаннях програми «DOBRE», Тернопільської обласної державної 
адміністрації, у містах Київ, Івано-Франківськ, Львів. 
        Відділом готуються статистичні звіти: «Звіт про об’єкти 
погосподарського обліку», «Житловий фонд», «Звіт про розгляд справ про 
адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної 
відповідальності», «Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів», 
«Звіт  про травматизм на виробництві», «Звіт про використання та запаси 
палива», «Звіт про постачання та використання енергії». 
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