
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови  

районної державної адміністрації 

23.07.2021 № 237 
 

ПЛАН РОБОТИ  

 на 2021-2023 роки з реалізації Державної стратегії  

регіонального розвитку на 2021-2027 роки 

 
Найменування за-

вдання 

Найменування 

заходу 
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за виконання 
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здійснення 
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Стратегічна ціль I. ,,Формування згуртованої держави в соціальному, гуманітарному, економічному, екологічному, безпековому та просторовому вимірах” 

Оперативна ціль 1. ,,Стимулювання центрів економічного розвитку (агломерації, міста)” 

Напрям ,,Посилення інтегруючої ролі агломерацій та великих міст” 

1. Створення законо-

давчої основи функ-

ціонування та розви-

тку агломерацій, за-

безпечення збалансо-

ваного просторового 

розвитку територій, 

що входять до їх 

складу 

1) врегулювання 

на законодавчому 

рівні організацій-

но-правових засад 

формування агло-

мерацій сільськи-

ми, селищними та 

міськими терито-

ріальними грома-

дами  

відділ містобу-

дування та  

архітектури 

райдержадміні-

страції, органи 

місцевого са-

моврядування 

до 1 грудня  

2021 року 

- державний 

та місцеві 

бюджети, 

міжнародна 

технічна 

допомога, 

кошти інве-

сторів, кош-

ти з інших 

джерел, не 

заборонених 

Тернопіль-

ський  

район 

прийнято За-

кон України 

,,Про внесен-

ня змін до 

деяких зако-

нодавчих ак-

тів України 

щодо ство-

рення 

- 1 - - 



Продовження додатка 2 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  принципів і ме-

ханізмів взаємо-

дії територіаль-

них громад у 

межах агломера-

цій, гарантій і 

відповідальності 

учасників агло-

мерації, а також 

форм державної 

підтримки агло-

мерацій 

   законодав-

ством 

 правових під-

став для 

утворення 

агломерації як 

однієї з форм 

співробітниц-

тва територі-

альних гро-

мад” 

    

 

2) здійснення 

методичного за-

безпечення ви-

значення меж 

агломерацій та їх 

переліку і складу 

на основі світо-

вих та європей-

ських критеріїв 

формування 

відділ містобу-

дування та архі-

тектури рай-

держадміністра-

ції, органи міс-

цевого самовря-

дування 

до 1 червня 

2022 року 

- державний 

та місцеві 

бюджети, 

міжнародна 

технічна 

допомога, 

кошти інве-

сторів, кош-

ти з інших 

джерел, не 

заборонених 

законодав-

ством 

Тернопіль-

ський 

 район 

розроблено та 

розміщено на 

офіційному 

веб-сайті Мін-

регіону та в 

інших відкри-

тих інформа-

ційних джере-

лах методичні 

рекомендації 

- - 1 - 

 

3) розроблення 

документації 

просторового 

розвитку (місто-

будівної доку-

ментації) тери-

торіальних гро-

мад з урахуван-

ням ризику ви-

никнення над-

звичайних ситу-

відділ містобу-

дування та архі-

тектури,  сектор 

цивільного захи-

сту та оборонної 

роботи апарату 

райдержадмініс-

трації, органи 

місцевого само-

врядування 

до 1 грудня 

2023 року 

- державний 

та місцеві 

бюджети, 

міжнародна 

технічна 

допомога, 

кошти інве-

сторів, кош-

ти з інших 

джерел, не 

заборонених 

Тернопіль-

ський  

район 

забезпечено 

територіальні 

громади міс-

тобудівною 
документаці-

єю, що врахо-

вує ризик ви-

никнення над-

звичайних си-

туацій та до-

держання ви-

- - - 1 



Продовження додатка 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ацій та додер-

жання вимог ін-

женерно-техніч-

них заходів ци-

вільного захисту 

законодав-

ством 

мог інженер-

но-технічних 

заходів циві-

льного захис-

ту 

Напрям ,,Посилення використання потенціалу розвитку середніх та малих міст” 

2. Стимулювання 

реновацій та ефекти-

вне використання 

залишених територій 

і виробничих 

об’єктів у містах 

1) розроблення 

порядку, мето-

дики та критеріїв 

визначення за-

лишених тери-

торій і виробни-

чих об’єктів у 

містах 

відділ економіки 

та агропромис-

лового  розвитку 

райдержадмініс-

трації,  відділ 

містобудування 

та архітектури, 

райдержадмініс-

трації, органи 

місцевого само-

врядування 

до 1 вересня 

2021 року 

- державний 

та місцеві 

бюджети, 

міжнародна 

технічна 

допомога, 

кошти інве-

сторів, кош-

ти з інших 

джерел, не 

заборонених 

законодав-

ством 

Тернопіль-

ський  

район 

прийнято від-

повідний нор-

мативно-

правовий акт 

- 1 - - 

 

2) забезпечення 

формування 

програм держав-

ної допомоги 

суб’єктам госпо-

дарювання за 

рахунок коштів 

бюджетів усіх 

рівнів з метою 

створення спри-

ятливих умов 

для розвитку 

середнього та 

малого підприє-

мництва, що пе-

редбачатиме під-

тримку реаліза-

до 1 березня 

2022 року 

- державний 

та місцеві 

бюджети 

Тернопіль-

ський  

район 

прийнято від-

повідні норма-

тивно-правові 

акти 

- - 1 - 



Продовження додатка 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ції інвестицій-

них проєктів 

щодо реновацій 

та використання 

залишених тери-

торій і виробни-

чих об’єктів 

 

3) забезпечення 

підготовки інве-

стиційних про-

позицій у рамках 

програм держав-

ної допомоги 

суб’єктам госпо-

дарювання за 

рахунок коштів 

бюджетів усіх 

рівнів з метою 

створення спри-

ятливих умов 

для розвитку 

середнього та 

малого підприє-

мництва, що пе-

редбачатиме 

підтримку реалі-

зації інвестицій-

них проектів 

щодо реновацій 

та використання 

залишених тери-

торій і виробни-

чих об’єктів 

 

до 1 червня 

2022 року 

- державний 

та місцеві 

бюджети 

Тернопіль-

ський  

район 

підготовлено 

відповідні 

інвестиційні 

пропозиції 

- - 1 - 

3. Сприяння запрова-

дженню інноваційних 

технологій у системи 

управління розвитком 

 систематизація 
досвіду запрова-

дження концеп-

ції розумного 

органи місцевого 

самоврядування 

до 1 грудня 

2021 року 

- державний 

та місцеві 

бюджети, 

Тернопіль-

ський  

район 

підготовлено 

та надано ві-

дповідні ме-

- 1 - - 



Продовження додатка 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

міст на засадах конце-

пції розумного міста 

(Smart City) 

міста в територі-

альних громадах 

 

міжнародна 

технічна 

допомога, 

кошти інве-

сторів, кош-

ти з інших 

джерел, не 

заборонених 

законодав-

ством 

тодичні ре-

комендації 

територіаль-

ним громадам 

 

Оперативна ціль 2. ,,Збереження навколишнього природного середовища та стале використання природних ресурсів, посилення можливостей розвитку  

територій, які потребують державної підтримки (макро- та мікрорівень)” 

Напрям ,,Розвиток сільських територій” 

4. Стимулювання 

розвитку інформа-

ційно-комунікацій-

них технологій на 

сільських територіях: 

забезпечення покрит-

тя 100 % сільських 

територій фіксова-

ним широкосмуго-

вим доступом до Ін-

тернету та 95% насе-

лення мобільним Ін-

тернетом для можли-

вості формування 

нових міжрегіональ-

них зв’язків 

 встановлення 

плати за доступ 

до об’єкта буді-

вництва, транс-

порту, енергети-

ки, кабельної 

каналізації 

електрозв’язку, 

будинкової роз-

подільної мережі 

комунальної 

власності відпо-

відно до Закону 

України ,,Про 

доступ до 

об’єктів будів-

ництва, транспо-

рту, електроене-

ргетики з метою 

розвитку теле-

комунікаційних 

мереж” 

органи місцевого 

самоврядування 

 

до 1 грудня 

2021 року 

- державний 

та місцеві 

бюджети, 

кошти інве-

сторів, кош-

ти з інших 

джерел, не 

заборонених 

законодав-

ством 

Тернопіль-

ський  

район 

укладено 50 

% договорів 

відповідно до 

вимог Закону 

України ,,Про 

доступ до 

об’єктів буді-

вництва транс-

порту, елект-

роенергетики 

з метою роз-

витку теле-

комунікацій-

них мереж” 

- 1 - - 

органи місцевого 

самоврядування 

 

до 1 липня 

2022 року 

- державний 

та місцеві 

бюджети, 

кошти інве-

сторів, кош-

ти з інших 

джерел, не 

заборонених 

законодав-

Тернопіль-

ський 

район 

укладено 

100 % дого-

ворів відпо-

відно до ви-

мог Закону 

України ,,Про 

доступ до 

об’єктів буді-

вництва транс-

порту, елект-

- - 1 - 



Продовження додатка 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ством роенергетики 

з метою роз-

витку теле-

комунікацій-

них мереж” 

5. Стимулювання 

розвитку малого та 

середнього підприє-

мництва на сільських 

територіях, насампе-

ред віддалених та з 

низькою щільністю 

населення, шляхом 

використання фінан-

сових, методичних та 

організаційних ін-

струментів, у тому 

числі із забезпечен-

ням доступного нав-

чання підприємницт-

ву в режимі он-лайн, 

оф-лайн та змішано-

му форматі навчання, 

а також розширення 

мережі центрів підт-

римки підприємницт-

ва ,,Дія. Бізнес” і на-

дання, зокрема за-

значеними центрами, 

фахових спеціалізо-

ваних консультацій, 

відвідування освітніх 

та консультативних 

подій, доступ до фі-

нансування, партнер-

ських та інвестицій-

 підготовка ме-

тодичних реко-

мендацій щодо 

розвитку сільсь-

кого туризму для 

юридичних та 

фізичних осіб, 

які створюють 

туристичний 

продукт та на-

дають послуги із 

сільського тури-

зму, сприяння їх 

імплементації 

шляхом органі-

зації навчання 

представників 

таких юридич-

них та фізичних 

осіб 

органи місцевого 

самоврядування 

до 1 грудня 

2021 року 

- державний 

та місцеві 

бюджети, 

кошти інве-

сторів, кош-

ти з інших 

джерел, не 

заборонених 

законодав-

ством 

Тернопіль-

ський  

район 

розроблено та 

оприлюднено 

на офіційному 

веб-сайті Мі-

некономіки 

методичні 

рекомендації 

щодо розвит-

ку сільського 

туризму на 

сільських те-

риторіях 

- 1 - - 



Продовження додатка 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

них ресурсів, поліп-

шення комунікації 

між сільськими підп-

риємцями та місце-

вими органами вико-

навчої влади, ор-

ганами місцевого 
самоврядування 

Напрям ,,Протидія кризам на територіях з особливими проблемами розвитку (сільські території  

у несприятливих умовах, малі монофункціональні міста, прикордонні території у несприятливих умовах)” 

6. Розроблення та 

забезпечення вико-

нання державних 

програм комплексно-

го розвитку пробле-

мних територій, на-

дання підтримки з 

розроблення та вико-

нання регіональних 

програм підтримки 

розвитку проблемних 

територій у межах 

регіону 

 створення необ-

хідних організа-

ційних, правових 

та фінансових 

передумов для 

розроблення, 

виконання та 

проведення мо-

ніторингу про-

грам регіональ-

ного розвитку і 

регіональних 

програм розвит-

ку територій, що 

потребують осо-

бливої уваги з 

боку держави 

органи місцевого 

самоврядування 

 

до 1 червня 

2022 року 

- державний 

та місцеві 

бюджети 

Тернопіль-

ський  

район 

прийнято акт 

Кабінету Мі-

ністрів Укра-

їни 

- - 1 - 

Напрям ,,Розвиток територій української частини Дунайського регіону та транскордонного співробітництва” 

7. Запровадження 

механізмів підтримки 

транскордонних інду-

стріальних та техно-

логічних парків, еко-

номічних і промис-

лових зон на терито-

рії України з метою 

 сприяння транс-

кордонній коо-

перації в рамках 

індустріальних і 

наукових парків, 

формуванню та 

забезпеченню 

виконання дов-

органи місцевого 

самоврядування 

 

до 1 грудня 

2023 року 

- державний 

та місцеві 

бюджети, 

кошти інве-

сторів, кош-

ти з інших 

джерел, не 

заборонених 

Тернопіль-

ський  

район 

налагоджено 

транскордон-

ну кооперацію 

в рамках ін-

дустріальних 

і наукових 

парків 
забезпечено 

- - - 1 



Продовження додатка 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

стимулювання регіо-

нального економіч-

ного розвитку 

гострокових 

програм держав-

ної допомоги, 

спрямованих на 

підтримку 

суб’єктів таких 

парків, за раху-

нок коштів міс-

цевих бюджетів 

законодав-

ством 

наявність ре-

гіональних 

програм дер-

жавної допо-

моги, спря-

мованих на 

підтримку 

суб’єктів ін-

дустріальних 

і наукових 

парків, вико-

наних за ра-

хунок коштів 

місцевих бю-

джетів 

Напрям ,,Формування мережі природоохоронних територій, збереження та відтворення екосистем,  

поліпшення стану навколишнього природного середовища” 

8. Збільшення площі 

територій та об’єктів 

природно-заповідно-

го фонду місцевого 

та загальнодержавно-

го значення 

 забезпечення 

організаційно-

правових перед-

умов для ство-

рення/ оголо-

шення/зміни 

меж територій та 

об’єктів природ-

но-заповідного 

фонду 

органи місцевого 

самоврядування 

 

до 1 грудня 

2023 року 

- державний 

та місцеві 

бюджети 

Тернопіль-

ський  

район 

підготовлено 

проєкти указів 

Президента 

України, схва-

лено Кабінетом 

Міністрів Ук-

раїни та подано 

до Офісу Пре-

зидента Украї-

ни 

- - - 1 

9. Створення приро-

доохоронних терито-

рій міжнародного 

значення, у тому чи-

слі: підготовка номі-

нації для створення 

нового біосферного 

резервату програми 

ЮНЕСКО ,,Людина і 

1) забезпечення 

підготовки номі-

нації для ство-

рення біосфер-

ного резервату 

програми 

ЮНЕСКО “Лю-

дина і біосфера” 

в межах України 

органи місцевого 

самоврядування 

до 1 грудня 

2023 року 

- державний 

та місцеві 

бюджети, 

кошти інве-

сторів, кош-

ти з інших 

джерел, не 

заборонених 

законодав-

Тернопіль-

ський 

 район 

подано номі-

націю для 

створення 
біосферного 

резервату 

програми 

ЮНЕСКО 

,,Людина і 

біосфера” у 

- - - 1 



Продовження додатка 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

біосфера” в межах 

України та включен-

ня мережі печер гіп-

сового карсту Захід-

ної України до Попе-

реднього списку все-

світньої спадщини 

ЮНЕСКО та підго-

товка відповідної 

номінації 

 ством межах Украї-

ни 

2) забезпечення 

підготовки заяв-

ки про включен-

ня мережі печер 

гіпсового карсту 

Західної України 

до Попереднього 

списку всесвіт-

ньої спадщини 

ЮНЕСКО 

до 1 грудня 

2023 року 

- державний 

та місцеві 

бюджети, 

кошти інве-

сторів, кош-

ти з інших 

джерел, не 

заборонених 

законодав-

ством 

Тернопіль-

ський  

район 

включено до 

Попереднього 

списку всес-

вітньої спад-

щини 

ЮНЕСКО  

мережу печер 

гіпсового ка-

рсту Західної 

України 

- - - 1 

10. Здійснення захо-

дів щодо забезпечен-

ня збереження, від-

новлення та збалан-

сованого викорис-

тання природоохо-

ронних територій 

 забезпечення 

прозорості пла-

нування та конт-

ролю викорис-

тання природних 

ресурсів у межах 

територій та 

об’єктів природ-

но-заповідного 

фонду 

органи місцевого 

самоврядування 

 

до 1 грудня 

2022 року 

- державний 

та місцеві 

бюджети 

Тернопіль-

ський  

район 

прийнято акт 

Кабінету Мі-

ністрів Укра-

їни 

- - 1 - 

Оперативна ціль 3. ,,Створення умов для реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, тимчасово окупованих 

територій у Донецькій та Луганській областях в український простір” 

11. Забезпечення за-

хисту і повноцінної 

реалізації національ-

но-культурних, соці-

альних та політичних 

прав громадян Укра-

їни, які проживають 

на тимчасово окупо-

ваних територіях або 

вимушено пересели-

лися з них, у тому 

числі корінних наро-

забезпечення 

формування 

пріоритетів та 

завдань держав-

ної підтримки 

щодо створення 

єдиного культу-

рного простору 

та задоволення 

потреб грома-

дян, які прожи-

вають на тимча-

органи місцевого 

самоврядування 

до 1 березня 

2022 року 

- державний 

та місцеві 

бюджети 

Тернопіль-

ський  

район 

прийнято акт 

Кабінету Мі-

ністрів Укра-

їни 

- - 1 - 



Продовження додатка 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

дів та національних 

меншин 

 

 

сово окупованій 

території Авто-

номної Респуб-

ліки Крим та м. 

Севастополя, 

тимчасово оку-

пованих терито-

ріях у Донецькій 

та Луганській 

областях 

Оперативна ціль 4. ,,Розвиток інфраструктури та цифрова трансформація регіонів” 

Напрям ,,Цифрова трансформація регіонів” 

12. Проведення реін-

жинірингу публічних 

послуг; удоскона-

лення нормативно-

правової бази, що 

регламентує меха-

нізм надання публіч-

них послуг, та забез-

печення їх впрова-

дження через Єдиний 

державний веб-

портал електронних 

послуг “Портал Дія” 

 здійснення оп-

тимізації публі-

чних послуг 

шляхом реінжи-

нірингу проце-

дури їх надання 

та зменшення 

кількості довідок 

і документів, що 

необхідні для 

отримання пуб-

лічної послуги 

органи місцевого 

самоврядування 

 

до 1 вересня 

2023 року 

- державний 

та місцеві 

бюджети 

Тернопіль-

ський  

район 

прийнято від-

повідний нор-

мативно-

правий акт 

- - - 1 

13. Впровадження та 

поширення в регіо-

нах інтегрованої сис-

теми електронної 

ідентифікації 

,,ID.GOV.UA” 

 впровадження 

інструментів 

електронної іде-

нтифікації та 

поширення за-

стосування інте-

грованої системи 

електронної іде-

нтифікації 

,,ID.GOV.UA” в 

інформаційно-

органи місцевого 

самоврядування 

 

до 1 вересня 

2023 року 

- державний 

та місцеві 

бюджети 

Тернопіль-

ський  

район 

адаптовано 

для викорис-

тання інтег-

рованої сис-

теми елект-

ронної іден-

тифікації 

,,ID.GOV.UA” 

інформацій-

но-

телекомуні-

- - - 1 



Продовження додатка 11 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

телекомуніка-

ційних системах, 

які використо-

вують схеми 

електронної іде-

нтифікації, сумі-

сність або інтег-

рацію яких за-

безпечено інтег-

рованою систе-

мою електронної 

ідентифікації 

каційні сис-

теми органів 

місцевого са-

моврядування 

та місцевих 

державних 

адміністрацій 

14. Забезпечення пе-

реведення пріоритет-

них публічних пос-

луг, у тому числі від-

критих даних та ін-

струментів електрон-

ної демократії, в еле-

ктронну форму 

1) визначення 

переліку пріори-

тетних наборів 

даних для публі-

кації 

органи місцевого 

самоврядування 

 

до 1 червня 

2022 року 

- державний 

та місцеві 

бюджети 

Тернопіль-

ський  

район 

розроблено та 

затверджено 

органами мі-

сцевого само-

врядування 

переліки 

обов’язкових 

до публікації 

органами мі-

сцевого само-

врядування 

наборів даних 

- - 1 - 

 

2) визначення 

періодичності 

оновлення пріо-

ритетних набо-

рів даних та під-

готовка опису 

методології збо-

ру, обробки та 

публікації даних 

органи місцевого 

самоврядування 

 

до 1 березня 

2023 року 

- державний 

та місцеві 

бюджети 

Тернопіль-

ський 

 район 

розроблено та 

затверджено 

органами мі-

сцевого само-

врядування 

методологію 

збору, оброб-

ки та публі-

кації даних 

- - - 1 

 

3) забезпечення 

проведення нав-

чання для поса-

органи місцевого 

самоврядування 

до 1 грудня 

2023 року 

- державний 

та місцеві 

бюджети 

Тернопіль-

ський  

район 

пройдено на-

вчання за про-

грамами з під-

- - - 1 



Продовження додатка 12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

дових осіб орга-

нів місцевого 

самоврядування, 

відповідальних 

за публікацію 

відкритих даних 

вищення ква-

ліфікації поса-

довими осо-

бами, відпо-

відальними за 

публікацію 

відкритих 

даних 

 

4) сприяння при-

єднанню україн-

ських міст до 

Міжнародної 

хартії відкритих 

даних 

органи місцевого 

самоврядування 

 

до 1 грудня 

2023 року 

- державний 

та місцеві 

бюджети 

Тернопіль-

ський  

район 

приєднано до 

Міжнародної 

хартії відкри-

тих даних 

щонайменше 

три українсь-

ких міста 

- - - 1 

15. Забезпечення 

безперешкодного 

доступу до високош-

видкісного Інтернету 

всіх населених пунк-

тів (насамперед сіль-

ських та малих міст), 

створення умов для 

ринкової конкуренції 

між провайдерами 

 забезпечення 

доступу опера-

торів до інфра-

структури з ме-

тою розташу-

вання технічних 

засобів телеко-

мунікацій 

органи місцевого 

самоврядування 

 

до 1 грудня 

2021 року 

- державний 

та місцеві 

бюджети, 

кошти інве-

сторів, кош-

ти з інших 

джерел, не 

заборонених 

законодав-

ством 

Тернопіль-

ський  

район 

розроблено та 

подано на 

розгляд Кабі-

нету Мініст-

рів України 

проєкт акта в 

установлено-

му порядку 

- 1 - - 

16. Сприяння опера-

торам в оформленні 

дозволів на розмі-

щення телекомуніка-

ційного обладнання, 

прокладення мереж, 

відведення земель-

них ділянок для роз-

міщення радіовеж 

тощо 

 створення необ-

хідних умов для 

спрощення дос-

тупу до інфра-

структурних 
об’єктів з метою 

розвитку теле-

комунікаційних 

мереж шляхом 

удосконалення 

процесу виді-

лення земельних 

органи місцевого 

самоврядування 

 

до 1 грудня 

2023 року 

- державний 

та місцеві 

бюджети, 

кошти інве-

сторів, кош-

ти з інших 

джерел, не 

заборонених 

законодав-

ством 

Тернопіль-

ський  

район 

прийнято рі-

шення сільсь-

ких, селищ-

них, міських 

рад про виді-

лення земе-

льних ділянок 

для будівницт-

ва базових 

станцій 

- - - 1 



Продовження додатка 13 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ділянок для бу-

дівництва та 

прискорення 

підключення 

базових станцій 

до електромереж 

Напрям ,,Розвиток інженерної інфраструктури” 

17. Сприяння ство-

ренню моделі «енер-

гоефективна грома-

да», спрямованої на 

першочергове впо-

рядкування об’єктів 

комунальної власно-

сті з поступовим пе-

реходом до об’єктів 

житлового фонду, що 

надасть можливість 

ефективного викори-

стання бюджетів те-

риторіальних громад 

1) сприяння за-

провадженню 

енергетичного 

менеджменту в 

будівлях держа-

вної та комуна-

льної форми 

власності, забез-

печення впрова-

дження практики 

планування за-

ходів з енергое-

фективності (зо-

крема складання 

муніципальних 

енергетичних 

планів та/або 

планів дій стало-

го енергетичного 

розвитку тери-

торіальних гро-

мад) 

органи місцевого 

самоврядування 

 

до 1 грудня 

2021 року 

- державний 

та місцеві 

бюджети, 

кошти інве-

сторів, кош-

ти з інших 

джерел, не 

заборонених 

законодав-

ством 

Тернопіль-

ський  

район 

прийнято акт 

Кабінету Мі-

ністрів Укра-

їни про за-

твердження 

порядку 

впровадження 

енергомене-

джменту в 

будівлях ор-

ганів викона-

вчої (держав-

ної) влади 

- 1 - - 

 

2) врегулювання 

на законодавчо-

му рівні питання 

щодо створення 

у складі місце-

вих бюджетів 

спеціальних фо-

органи місцевого 

самоврядування 

 

до 1 грудня 

2022 року 

- державний 

та місцеві 

бюджети, 

кошти інве-

сторів, кош-

ти з інших 

джерел, не 

Тернопіль-

ський 

 район 

схвалено Ка-

бінетом Міні-

стрів України 

законопроєк-

ти та зареєст-

ровано у Вер-

ховній Раді 

- - 1 - 



Продовження додатка 14 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ндів з підвищен-

ня енергоефек-

тивності, з ви-

значенням дже-

рел їх наповнен-

ня, кошти з яких 

спрямовуються 

на видатки роз-

витку в частині 

впровадження 

заходів з енерго-

ефективності 

(передбачених 

Законом України 

,,Про енергетич-

ну ефективність 

будівель”) 

заборонених 

законодав-

ством 

України 

18. Створення умов 

для впровадження 

систем енергетично-

го менеджменту чи 

енергетичного моні-

торингу органів міс-

цевого самовряду-

вання та систем ене-

ргоменеджменту 

громадських буді-

вель 

 врегулювання 

питання щодо 

поетапного 

впровадження 

системи енерго-

менеджменту в 

будівлях держа-

вної та комуна-

льної форми 

власності, зок-

рема запрова-

дження бази да-

них експлуата-

ційних та енер-

гетичних показ-

ників громадсь-

ких будівель 

(перший етап — 

в усіх органах 

органи місцевого 

самоврядування 

 

до 1 грудня 

2022 року 

- державний 

та місцеві 

бюджети, 

кошти інве-

сторів, кош-

ти з інших 

джерел, не 

заборонених 

законодав-

ством 

Тернопіль-

ський  

район 

прийнято акт 

Кабінету Мі-

ністрів Укра-

їни 

- - 1 - 



Продовження додатка 15 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

державної влади; 

другий етап — в 

усіх державних 

установах, орга-

нізаціях та на 

підприємствах; 

третій етап — в 

усіх органах мі-

сцевого самовря-

дування), щодо 

впровадження 

баз даних гро-

мадських і жит-

лових будівель 

та інтеграцію 

таких баз даних 

в національну 

систему моніто-

рингу спожи-

вання енергоре-

сурсів 

19. Впровадження 

енергоефективних 

заходів і технологій у 

секторах транспорту, 

промисловості, буді-

вництва тощо 

 

 впровадження 

заходів щодо: 

збільшення кіль-

кості будівель із 

близьким до ну-

льового рівнем 

споживання ене-

ргії 

популяризації 

розміщення в 

Україні промис-

лових потужнос-

тей з виробницт-

ва енергоефек-

тивного облад-

органи місцевого 

самоврядування 

 

до 1 грудня 

2023 року 

- державний 

та місцеві 

бюджети, 

кошти інве-

сторів, кош-

ти з інших 

джерел, не 

заборонених 

законодав-

ством 

Тернопіль-

ський  

район 

забезпечено 
продовження 

практики роз-

міщення в Ук-

раїні виробни-

чих потужно-

стей, у тому 

числі інозем-

них компаній, 

зокрема у га-

лузі впрова-

дження енер-

гоефективних 

технологій 
забезпечено 
збільшення 

- - - 1 
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нання та будіве-

льних матеріалів 

(зокрема на умо-

вах толінгу — 

виробництва на 

давальницькій 

сировині інозем-

ними компанія-

ми) 

інформування 

про механізм 

реалізації май-

нових прав на 

будівлі та спо-

руди державної 

та комунальної 

форми власності 

та їх частини з 

метою передачі 

їх в оренду для 

встановлення 

об’єктів віднов-

люваної енерге-

тики, зокрема 

сонячної генера-

ції електричної 

та теплової енер-

гії 

частки енер-

гії, виробле-

ної з віднов-

люваних 

джерел, що 

використо-

вуються для 

потреб енер-

гозабезпечен-

ня будівель 

20. Забезпечення на-

дання державної і 

муніципальної фі-

нансової підтримки 

модернізації об’єктів 

житлово-

комунального госпо-

дарства, зокрема із 

1) укладення 

кредитного до-

говору з Креди-

тною установою 

для відбудови 

(KfW) щодо реа-

лізації проекту 

на здійснення 

органи місцевого 

самоврядування 

 

до 31 грудня 

2021 року 

- державний 

та місцеві 

бюджети, 

кошти інве-

сторів, кош-

ти з інших 

джерел, не 

заборонених 

Тернопіль-

ський  

район 

укладено від-

повідний кре-

дитний дого-

вір 

- 1 - - 



Продовження додатка 17 
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застосуванням меха-

нізму енергосервісу, 

планування та реалі-

зація проектів під-

вищення енергоефек-

тивності громадських 

будівель 

заходів з підви-

щення енергое-

фективності у 

територіальних 

громадах 

законодав-

ством 

 

2) забезпечення 

реалізації проек-

тів із здійснення 

заходів з підви-

щення енергое-

фективності 

громадських бу-

дівель відповід-

но до Фінансової 

угоди (Проєкт 

,,Енергоефектив

ність в громад-

ських будівлях 

України”) між 

Україною та Єв-

ропейським ін-

вестиційним ба-

нком 

органи місцевого 

самоврядування 

 

до 31 грудня 

2022 року 

- державний 

та місцеві 

бюджети, 

міжнародна 

технічна 

допомога, 

кошти інве-

сторів, кош-

ти з інших 

джерел, не 

заборонених 

законодав-

ством 

Тернопіль-

ський  

район 

укладено уго-

ди про пере-

дачу коштів 

позики з віді-

браними кін-

цевими бене-

фіціарами - 

місцевими 
держадмініст-

раціями та ор-

ганами місце-

вого самовря-

дування в ра-

мках реаліза-

ції спільного 

з Європейсь-

ким інвести-

ційним бан-

ком проекту 

,,Енергоефект

ивність у гро-

мадських бу-

дівлях Украї-

ни” 

- - 1 - 

 

3) розроблення 

законопроекту 

про внесення 

змін до Закону 

України ,,Про 

запровадження 

органи місцевого 

самоврядування 

 

до 1 грудня 

2023 року 

- державний 

та місцеві 

бюджети, 

міжнародна 

технічна 

допомога, 

Тернопіль-

ський  

район 

схвалено Ка-

бінетом Міні-

стрів України 

та зареєстро-

вано у Верхо-

вній Раді Ук-

- - - 1 
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нових інвести-

ційних можли-

востей, гаранту-

вання прав та 

законних інтере-

сів суб’єктів 

підприємницької 

діяльності для 

проведення ма-

сштабної енер-

гомодернізації” 

у частині гармо-

нізації зазначе-

ного Закону із 

законодавством 

у сфері житлово-

комунальних 

послуг 

кошти інве-

сторів, кош-

ти з інших 

джерел, не 

заборонених 

законодав-

ством 

раїни законо-

проект 

21. Забезпечення си-

стемного навчання 

управителів та голів 

об’єднань співвлас-

ників багатоквартир-

них будинків, спри-

яння створенню 

об’єднань співвлас-

ників багатоквартир-

них будинків та їх 

асоціацій на рівні 

територіальних гро-

мад, областей, а та-

кож ресурсних цент-

рів для забезпечення 

обміну досвідом, на-

дання інформаційно-

методичної підтрим-

 сприяння ство-

ренню об’єднань 

співвласників 

багатоквартир-

них будинків у 

рамках співпраці 

Мінрегіону та 

Фонду енергое-

фективності із 
Представництвом 

ООН в Україні 

та ЄС у рамках 

впровадження 

проєкту міжна-

родної технічної 

допомоги 

ЄС/Програми 

розвитку Органі-

зації Об’єднаних 

органи місцевого 

самоврядування 

 

до 1 грудня 

2022 року 

- державний 

та місцеві 

бюджети, 

міжнародна 

технічна 

допомога, 

кошти інве-

сторів, кош-

ти з інших 

джерел, не 

заборонених 

законодав-

ством 

Тернопіль-

ський  

район 

забезпечено 

консульта-

ційну та ін-

формаційно-

методичну 

підтримку 

для створення 

об’єднань 

співвласників 

багатоквар-

тирних буди-

нків в усіх 

регіонах 

- - 1 - 
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ки об’єднань спів-

власників багатоква-

ртирних будинків 

Націй «Об’єд-

нання співвлас-

ників багатоква-

ртирних будин-

ків” (HOUSES), 

що впроваджу-

ється Програ-

мою розвитку 

ООН та фінансу-

ється ЄС 

22. Поширення прак-

тики застосування 

державно-приватного 

партнерства для за-

лучення інвестицій у 

технічне переоблад-

нання (модернізацію) 

інженерної інфра-

структури житлово-

комунального госпо-

дарства (у тому числі 

впровадження сучас-

них технологій та 

обладнання у сфері 

водопостачання, водо-

відведення, теплопо-

стачання, поводжен-

ня з твердими побу-

товими відходами) 

 

1) впровадження 

організаційних 

та інформацій-

них заходів що-

до спрощення 

доступу до фі-

нансової підтри-

мки міжнарод-

них фінансових 

організацій, 

міжнародної те-

хнічної допомо-

ги на заходи з 

покращення ін-

фраструктури 

житлово-

комуналь-ного 

господарства в 

усіх областях 

України (у тому 

числі впрова-

дження сучасних 

технологій та 

обладнання у 

сфері водопо-

стачання, водо-

органи місцевого 

самоврядування 

 

до 1 грудня 

2023 року 

- державний 

та місцеві 

бюджети, 

міжнародна 

технічна 

допомога, 

кошти інве-

сторів, кош-

ти з інших 

джерел, не 

заборонених 

законодав-

ством 

Тернопіль-

ський  

район 

впроваджено 

проєкти з по-

кращення ін-

фраструктури 

житлово-

комунального 

господарства 

за участю 

міжнародних 
фінансових 
організацій, 

проєктів між-

народної тех-

нічної та фі-

нансової до-

помоги в ко-

жному регіоні 

- - - 1 
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відведення, теп-

лопостачання, 

поводження з 

твердими побу-

товими відхода-

ми) 

 

2) впровадження 

заходів із попу-

ляризації та по-

ширення засто-

сування механі-

зму державно-

приватного пар-

тнерства у сфері 

житлово-кому-

нального госпо-

дарства (форму-

вання портфеля 

потенційних 

об’єктів держав-

но-приватного 

партнерства, 

сприяння в під-

готовці концеп-

туальних запи-

сок та техніко-

економічного 

обґрунтування, 

проведення нав-

чальних заходів, 

пошук приват-

них партнерів) 

органи місцевого 

самоврядування 

 

до 1 грудня 

2023 року 

- державний 

та місцеві 

бюджети, 

міжнародна 

технічна 

допомога, 

кошти інве-

сторів, кош-

ти з інших 

джерел, не 

заборонених 

законодав-

ством 

Тернопіль-

ський  

район 

укладено до-

говори дер-

жавно-
приватного 

партнерства 
для залучення 

інвестицій з 

метою покра-

щення інфра-

структури 

житлово-

комунального 

господарства 

в кожному 

регіоні 

- - - 1 

Напрям ,,Розвиток соціальної інфраструктури” 

23. Формування сис-

теми надання соціа-

льних послуг відпо-

запровадження 

підготовки та 

перепідготовки 

органи місцевого 

самоврядування 

грудень 

2023 року 

- державний 

та місцеві 

бюджети, 

Тернопіль-

ський  

район 

Затверджено 

програму з 

підготовки та 

- - - 1 
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відно до потреб на-

селення шляхом мо-

дернізації існуючих і 

запровадження нових 

видів соціальних по-

слуг з урахуванням 

гендерних особливо-

стей, зокрема забез-

печення розвитку 

якісних і доступних 

послуг з догляду, у 

тому числі доглядо-

вої інфраструктури 

фізичних осіб, 

які надають пос-

луги з догляду 

міжнародна 

технічна 

допомога, 

кошти інве-

сторів, кош-

ти з інших 

джерел, не 

заборонених 

законодав-

ством 

перепідготов-

ки фізичних 

осіб, які на-

дають послу-

ги з догляду 
забезпечено 
підготовку 

фізичних 

осіб, які на-

дають послу-

ги з догляду 

Напрям ,,Розвиток інфраструктури безпеки” 

24. Створення умов 

для співпраці тери-

торіальних громад з 

поліцейськими, за-

кріпленими за полі-

цейськими дільниця-

ми в територіальних 

громадах, щодо охо-

рони правопорядку 

та профілактики зло-

чинів у територіаль-

них громадах 

 

 сприяння здійс-

ненню ефектив-

ної співпраці 

територіальними 

громадами з по-

ліцейськими, 

закріпленими за 

поліцейськими 

дільницями в 

територіальних 

громадах, та на-

дання методич-

ної допомоги 

для створення 

безпечного сере-

довища в тери-

торіальних гро-

мадах 

органи місцевого 

самоврядування 

 

до 1 грудня 

2023 року 

 

- державний 

та місцеві 

бюджети, 

кошти інве-

сторів, кош-

ти з інших 

джерел, не 

заборонених 

законодав-

ством 

Тернопіль-

ський  

район 

надано мето-

дичну допо-

могу для 

створення 

безпечного 

середовища в 

територіаль-

них громадах 

- - - 1 

Напрям ,,Розвиток інфраструктури надання адміністративних послуг” 

25. Забезпечення ро-

збудови мережі цен-

трів надання адмініс-

 забезпечення 

безоплатного 

впровадження та 

органи місцевого 

самоврядування 

 

до 1 грудня 

2021 року 

- державний 

та місцеві 

бюджети, 

Тернопіль-

ський 

 район 

забезпечено 
прийняття 

заяв і доку-

- 1 - - 
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тративних послуг і 

надання відповідної 

підтримки органам 

місцевого самовряду-

вання для створення 

таких центрів, їх ут-

римання, надання 

якісних послуг 

використання 

програмного 

комплексу «Ін-

тегрована інфо-

рмаційна систе-

ма ,,Соціальна 

громада” ор-

ганами місцево-

го самовряду-

вання, у тому 

числі утворени-

ми ними 

центрами надан-

ня адміністратив-

них послуг, для 

організації на-

дання адміністра-

тивних послуг 

соціального ха-

рактеру 

кошти інве-

сторів, кош-

ти з інших 

джерел, не 

заборонених 

законодав-

ством 

ментів для 

надання соці-

альної підт-

римки посадо-

вими особами 

місцевого са-

моврядування 

центрів на-

дання адміні-

стративних 

послуг, зок-

рема із засто-

суванням 

програмного 

комплексу 

,,Інтегрована 

інформаційна 

система 

,,Соціальна 

громада” 

Оперативна ціль 5. ,,Формування єдиного освітнього, інформаційного, культурного простору в межах всієї території України” 

Напрям ,,Інтеграція внутрішньо переміщених осіб у територіальні громади їх постійного перебування” 

25. Забезпечення 

створення житлового 

фонду соціального 

призначення і фонду 

житла для тимчасо-

вого проживання для 

забезпечення житлом 

внутрішньо перемі-

щених осіб 

 створення умов 

для  збільшення 

житлового фон-

ду для тимчасо-

вого та постій-

ного проживан-

ня внутрішньо 

переміщених 

осіб 

органи місцевого 

самоврядування 

 

до 1 грудня 

2023 року 

- державний 

та місцеві 

бюджети, 

кошти інве-

сторів, кош-

ти з інших 

джерел, не 

заборонених 

законодав-

ством 

Тернопіль-

ський  

район 

прийнято акт 

Кабінету Мі-

ністрів Укра-

їни 

- - - 1 

Напрям ,,Підтримка програм міжрегіональної кооперації та обмінів між регіонами України” 

26. Створення умов 

для стимулювання 

регіонів та територі-

 створення необ-

хідних правових 

та організацій-

органи місцевого 

самоврядування 

 

до 1 вересня 

2021 року 

- державний 

та місцеві 

бюджети, 

Тернопіль-

ський 

 район 

схвалено Ка-

бінетом Міні-

стрів України 

- 1 - - 
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альних громад до 

співробітництва та 

реалізації спільних 

міжрегіональних 

проєктів 

них умов для 

забезпечення 

міжрегіонально-

го співробітниц-

тва, визначення 

умов та форм 

такого співробі-

тництва, зо-

бов’язання та 

відповідальність 

сторін — 

суб’єктів співро-

бітництва, дже-

рел та обсягів 

його фінансу-

вання 

кошти інве-

сторів, кош-

ти з інших 

джерел, не 

заборонених 

законодав-

ством 

та зареєстро-

вано у Верхо-

вній Раді Ук-

раїни законо-

проект 

Напрям ,,Розвиток внутрішнього туризму” 

27. Створення сприя-

тливих умов для за-

лучення інвестицій у 

розбудову туристич-

ної інфраструктури 

 проведення фа-

хових консуль-

тацій для визна-

чення механізму 

залучення інвес-

тицій у розбудо-

ву туристичної 

інфраструктури 

органи місцевого 

самоврядування 

 

до 1 грудня 

2021 року 

- державний 

та місцеві 

бюджети, 

кошти інве-

сторів, кош-

ти з інших 

джерел, не 

заборонених 

законодав-

ством 

Тернопіль-

ський  

район 

розроблено 

узагальнені 
пропозиції 

щодо необ-

хідності удо-

сконалення 

законодавства 

для стимулю-

вання залу-

чення інвес-

тицій у роз-

будову турис-

тичної інфра-

структури 

- 1 - - 

28. Сприяння впро-

вадженню моделі 

комплексного тери-

торіального розвит-

ку, управління та ма-

ркетингу туристич-

 проведення нав-

чання для пред-

ставників орга-

нів місцевого 

самоврядування, 

суб’єктів турис-

органи місцевого 

самоврядування 

 

до 1 грудня 

2023 року 

- державний 

та місцеві 

бюджети, 

кошти інве-

сторів, кош-

ти з інших 

Тернопіль-

ський  

район 

проведено 

навчання 

- - - 1 
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них дестинацій 

,,Smart Tourist 

Destination” на регіо-

нальному та місце-

вому рівні 

тичної діяльнос-

ті, інститутів 

громадянського 

суспільства що-

до розвитку та 

управління ту-

ристичними дес-

тинаціями 

 

джерел, не 

заборонених 

законодав-

ством 

29. Сприяння належ-

ному облаштуванню 

туристичних марш-

рутів та об’єктів ту-

ристичних відвіду-

вань, їх цифровізації, 

створенню комфорт-

них і безпечних умов 

для туристів (відпо-

чивальників) 

 проведення дос-

лідження потен-

ційних ризиків у 

сфері безпеки 

туристів та ймо-

вірності їх вини-

кнення 

органи місцевого 

самоврядування 

до 1 грудня 

2023 року 

 

 

- державний 

та місцеві 

бюджети, 

кошти інве-

сторів, кош-

ти з інших 

джерел, не 

заборонених 

законодав-

ством 

Тернопіль-

ський 

 район 

підготовлено 

та оприлюд-

нено на офі-

ційному веб-

сайті Мініс-

терства куль-

тури та інфо-

рмаційної 

політики (да-

лі - МКІП) і в 

інших відкри-

тих інформа-

ційних дже-

релах аналіти-

чний звіт 

- - - 1 

30. Сприяння попу-

ляризації туристич-

ного потенціалу регі-

онів і територіальних 

громад у державі та 

за кордоном  

 забезпечення 

здійснення захо-

дів із розвитку і 

популяризації 

в’їзного та внут-

рішнього туриз-

му в рамках  

проекту “Манд-

руй Україною” 

органи місцевого 

самоврядування 

 

до 1 грудня 

2023 року 

 

 

- державний 

та місцеві 

бюджети, 

кошти інве-

сторів, кош-

ти з інших 

джерел, не 

заборонених 

законодав-

ством 

Тернопіль-

ський 

 район 

забезпечено 
здійснення 

заходів та 
проведення 

комунікацій-

но-інформаці-

йних кампа-

ній 

- - - 1 

31. Розбудова швид-

ких та доступних ме-

забезпечення 

здійснення інфо-

органи місцевого 

самоврядування 

до 1 грудня 

2023 року 

- державний 

та місцеві 

Тернопіль-

ський 

забезпечено 

здійснення 
- - - 1 
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реж до національних 

природних парків з 

метою підвищення 

рівня їх туристичної 

привабливості 

рмаційних захо-

дів з популяри-

зації “зелених 

шляхів” для ту-

ристичних мар-

шрутів 

 бюджети, 

кошти інве-

сторів, кош-

ти з інших 

джерел, не 

заборонених 

законодав-

ством 

 район інформацій-

них заходів з 

популяризації 

,,зелених 

шляхів” для 

туристичних 

маршрутів 

Оперативна ціль 6. ,,Ефективне використання економічного потенціалу культурної спадщини для сталого розвитку громад” 

Напрям ,,Створення умов для ефективного використання економічного потенціалу культурної спадщини” 

32. Активізація робо-

ти з номінування 

об’єктів, цінність 

яких є унікальною та 

які належать до всес-

вітньої спадщини 

ЮНЕСКО 

 вжиття необхід-

них заходів до 

забезпечення 

перегляду та ак-

туалізації пере-

ліку об’єктів ку-

льтурної спад-

щини, включе-

них до Поперед-

нього списку 

всесвітньої спа-

дщини 

ЮНЕСКО, та 

підготовки номі-

наційних досьє 

для включення 

українських 

об’єктів до Спи-

ску всесвітньої 

спадщини 

ЮНЕСКО 

органи місцевого 

самоврядування 

 

до 1 грудня 

2023 року 

- державний 

та місцеві 

бюджети, 

кошти інве-

сторів, кош-

ти з інших 

джерел, не 

заборонених 

законодав-

ством 

Тернопіль-

ський  

район 

подано номі-

наційні досьє 

для включен-

ня українських 

об’єктів куль-

турної спад-

щини до По-

переднього 

списку всес-

вітньої спад-

щини 

ЮНЕСКО та 

до Списку 

всесвітньої 

спадщини 

ЮНЕСКО 

- - - 1 

33. Створення систе-

ми професійної під-

готовки та підви-

щення кваліфікації 

кадрів у сфері охоро-

1) створення не-

обхідних органі-

заційних та пра-

вових передумов 

для забезпечення 

органи місцевого 

самоврядування 

 

до 1 грудня 

2023 року 

- державний 

та місцеві 

бюджети, 

кошти інве-

сторів, кош-

Тернопіль-

ський  

район 

включено до 

Переліку га-

лузей знань і 

спеціально-

стей, за якими 

- - - 1 



Продовження додатка 26 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ни і збереження 

об’єктів культурної 

спадщини 

професійної під-

готовки та під-

вищення квалі-

фікації кадрів у 

сфері охорони 

культурної спа-

дщини та реста-

врації 

ти з інших 

джерел, не 

заборонених 

законодав-

ством 

здійснюється 

підготовка 

здобувачів 

вищої освіти, 

спеціальність  

,,195 Рестав-

рація пам’я-

ток нерухомої 

культурної 
спадщини”, 

додано її до 

галузі знань  

,,19 Архітек-

тура та будів-

ництво” 

 

2) забезпечення 

підвищення ква-

ліфікації музей-

них працівників, 

формування ка-

дрового потенці-

алу для ство-

рення даних в 

електронній фо-

рмі у стандарти-

зованому форма-

ті для наповнен-

ня електронного 

інформаційного 

ресурсу культу-

рної спадщини 

та культурних 

цінностей 

органи місцевого 

самоврядування 

 

до 1 грудня 

2023 року 

- державний 

та місцеві 

бюджети, 

кошти інве-

сторів, кош-

ти з інших 

джерел, не 

заборонених 

законодав-

ством 

Тернопіль-

ський 

 район 

підвищено 

кваліфікацію 

музейних 
працівників 

щодо ведення 

обліку музей-

них предметів 

в електрон-

ному вигляді 

 

- - - 1 

34. Створення кому-

нікаційних платформ 

та інформування 

українського суспі-

 забезпечення 

розміщення на  

веб-ресурсах 

інформаційних 

органи місцевого 

самоврядування 

 

до 1 грудня 

2023 року 

- державний 

та місцеві 

бюджети, 

кошти інве-

Тернопіль-

ський 

 район 

розміщено на 

інформацій-

них ресурсах 

матеріали 

- - - 1 
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льства, підвищення 

рівня поінформова-

ності про необхід-

ність охорони куль-

турної спадщини, 

боротьби з вандаліз-

мом 

матеріалів щодо 

популяризації 

культурної спа-

дщини, необхід-

ності її збере-

ження та охоро-

ни, боротьби з 

вандалізмом на 

пам’ятках 

сторів, кош-

ти з інших 

джерел, не 

заборонених 

законодав-

ством 

 

Напрям ,,Збереження культурної спадщини та захист традиційного характеру середовища” 

35. Забезпечення ви-

конання програм у 

сфері підтримки ку-

льтурної спадщини 

1) здійснення 

заходів із вияв-

лення, наукового 

вивчення, дослі-

дження, запобі-

гання руйнуван-

ню або заподі-

янню шкоди, 

забезпечення 

захисту, збере-

ження, утриман-

ня, відповідного 

використання, 

консервації, рес-

таврації, ремон-

ту, реабілітації, 

пристосування 

та музеєфікації 

об’єктів культу-

рної спадщини, а 

також охорони 

нематеріальної 

культурної спа-

дщини 

органи місцевого 

самоврядування 

 

до 1 грудня 

2023 року 

- державний 

та місцеві 

бюджети, 

кошти інве-

сторів, кош-

ти з інших 

джерел, не 

заборонених 

законодав-

ством 

Тернопіль-

ський 

 район 

здійснено за-

ходи 

- - - 1 

 

2) розроблення 

та затвердження 

органи місцевого 

самоврядування 

до 1 грудня 

2023 року 

- державний 

та місцеві 

Тернопіль-

ський 

збільшено 

співвідно-

- - - 1 
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науково-проек-

тної документа-

ції з визначення 

меж і режимів 

використання 

територій 

пам’яток, зон 

охорони 

пам’яток, істо-

ричних ареалів 

населених місць 

 бюджети, 

кошти інве-

сторів, кош-

ти з інших 

джерел, не 

заборонених 

законодав-

ством 

 район шення кіль-

кості затвер-

дженої нау-

ково-проєк-

тної докумен-

тації із визна-

чення меж і 

режимів ви-

користання 

територій 

пам’яток, зон 

охорони 

пам’яток до 

кількості 

пам’яток, ро-

зташованих 

на території 
відповідної 

адміністрати-

вно-

територіаль-

ної одиниці, 

збільшено 

співвідно-

шення кіль-

кості затвер-

дженої нау-

ково-проєк-

тної докумен-

тації із визна-

чення меж і 

режимів ви-

користання 

історичних 

ареалів насе-

лених місць 

до кількості 
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історичних 

населених 

місць в обла-

сті 

36. Впровадження 

системи постійного 

моніторингу стану 

збереження об’єктів 

культурної спадщини 

 забезпечення 

проведення мо-

ніторингу стану 

збереження 

об’єктів культу-

рної спадщини 

органи місцевого 

самоврядування 

 

до 1 грудня 

2023 року 

- державний 

та місцеві 

бюджети, 

кошти інве-

сторів, кош-

ти з інших 

джерел, не 

заборонених 

законодав-

ством 

Тернопіль-

ський  

район 

збільшено 

співвідно-

шення кіль-

кості здійсне-

них заходів 

моніторингу 

до кількості 

об’єктів куль-

турної спад-

щини, розта-

шованих на 

території від-

повідної адмі-

ністративно - 

територіаль-

ної одиниці 

- - - 1 

Стратегічна ціль ІІ. ,,Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів” 

Оперативна ціль 1. ,,Розвиток людського капіталу” 

Напрям ,,Підвищення якості і конкурентоспроможності вищої,  

фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти” 

37. Створення та за-

провадження механі-

зму стимулювання 

зв’язків закладів 

освіти з промислові-

стю та бізнесом 

 проведення ана-

лізу потреб біз-

несу/ промисло-

вості в регіона-

льному розрізі у 

фахівцях нових 

спеціальностей 

(у контексті пот-

реб Індустрії 

4.0), здатних 

працювати з но-

вітніми техноло-

органи місцевого 

самоврядування 

 

до 1 грудня 

2023 року 

- державний 

та місцеві 

бюджети, 

кошти інве-

сторів, кош-

ти з інших 

джерел, не 

заборонених 

законодав-

ством 

Тернопіль-

ський 

 район 

проведено 

аналітичні 

дослідження 

та оприлюд-

нено резуль-

тати і виснов-

ки в усіх регі-

онах 

- - - 1 



Продовження додатка 30 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

гіями та облад-

нанням з метою 

узгодження кад-

рових потреб 

регіонів з обся-

гами підготовки 

фахівців місце-

вими закладами 

вищої освіти, а 

також аналізу 

запиту бізнесу/ 

промисловості 

на розроблення 

нових техноло-

гій 

38. Залучення на пос-

тійній основі робото-

давців до створення 

освітніх стандартів та 

програм 

 забезпечення 

розроблення 

освітніх програм 

закладами про-

фесійної (профе-

сійно-технічної) 

освіти спільно з 

роботодавцями - 

замовниками 

робітничих кад-

рів з метою при-

ведення змісту 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

у відповідність із 

потребами регі-

ону 

органи місцевого 

самоврядування 

 

 

до 1 грудня 

2023 року 

- державний 

та місцеві 

бюджети, 

кошти інве-

сторів, кош-

ти з інших 

джерел, не 

заборонених 

законодав-

ством 

Тернопіль-

ський 

 район 

гармонізова-

но освітні 

програми з 

вимогами ро-

ботодавців до 

компетен-

тностей робі-

тників 

- - - 1 

39. Створення ре-

єстрів здобувачів 

освіти з використан-

 забезпечення 

створення орга-

нізаційних пере-

органи місцевого 

самоврядування 

 

до 1 грудня 

2021 року 

- державний 

та місцеві 

бюджети, 

Тернопіль-

ський рай-

он 

приведено у 

відповідність 

із сучасними 

- 1 - - 
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ням інтерфейсу при-

кладного програму-

вання для зовнішніх 

інформаційних сис-

тем 

думов для ство-

рення та належ-

ного функціону-

вання реєстрів 

здобувачів осві-

ти з використан-

ням інтерфейсу 

прикладного 

програмування 

для зовнішніх 

інформаційних 

систем шляхом 

модернізації 

програмного за-

безпечення Єди-

ної державної 

електронної бази 

з питань освіти 

кошти інве-

сторів, кош-

ти з інших 

джерел, не 

заборонених 

законодав-

ством 

потребами 

користувачів 

програмне 

забезпечення 

Єдиної дер-

жавної елект-

ронної бази з 

питань освіти 

40. Підвищення рівня 

цифрової грамотнос-

ті педагогічних пра-

цівників в результаті 

запровадження спе-

ціальних навчальних 

програм 

 забезпечення 

реалізації навча-

льних програм з 

підвищення ква-

ліфікації педаго-

гічних працівни-

ків і керівників 

закладів профе-

сійної (профе-

сійно-технічної) 

освіти з питань 

цифрової грамо-

тності 

органи місцевого 

самоврядування 

 

до 1 грудня 

2023 року 

- державний 

та місцеві 

бюджети, 

кошти інве-

сторів, кош-

ти з інших 

джерел, не 

заборонених 

законодав-

ством 

Тернопіль-

ський  

район 

підвищено 

кваліфікацію 

педагогічних 

працівників і 

керівників 

закладів про-

фесійної 

(професійно-

технічної) 

освіти з пи-

тань цифрової 

грамотності 

- - - 1 

41. Створення кому-

нікаційної платфор-

ми всіх стейкхолде-

рів професійної (про-

фесійно-технічної) 

 забезпечення 

здійснення ко-

мунікаційних 

заходів, прове-

дення семінарів, 

органи місцевого 

самоврядування 

 

до 1 грудня 

2023 року 

- державний 

та місцеві 

бюджети, 

кошти інве-

сторів, кош-

Тернопіль-

ський рай-

он 

здійснено ко-

мунікаційні 

заходи, про-

ведено семі-

нари, тренін-

- - - 1 
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освіти в регіонах що-

до поліпшення уп-

равління у сфері 

професійної (профе-

сійно-технічної) осві-

ти, підвищення якос-

ті освітніх послуг, 

визначення потреб 

регіональних ринків 

праці у кваліфікова-

ній праці 

тренінгів для 

членів регіона-

льних рад про-

фесійної (профе-

сійно-технічної) 

освіти 

ти з інших 

джерел, не 

заборонених 

законодав-

ством 

ги за участю 

членів регіо-

нальних рад 

професійної 

(професійно-

технічної) 

освіти 

42. Поширення ефек-

тивних профорієнта-

ційних заходів у за-

кладах загальної се-

редньої освіти та со-

ціальну рекламу для 

популяризації робіт-

ничих професій, під-

вищення престижно-

сті професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

 забезпечення 

створення та 

оприлюднення, 

зокрема в регіо-

нальних і місце-

вих засобах ма-

сової інформації, 

відеоматеріалів 

щодо популяри-

зації робітничих 

професій 

органи місцевого 

самоврядування 

до 1 грудня 

2023 року 

- державний 

та місцеві 

бюджети, 

кошти інве-

сторів, кош-

ти з інших 

джерел, не 

заборонених 

законодав-

ством 

Тернопіль-

ський 

 район 

створено та 

оприлюднено 

в засобах ма-

сової інфор-

мації відео-

матеріали 

щодо популя-

ризації робіт-

ничих профе-

сій 

 

- - - 1 

Напрям ,,Розвиток загальної середньої освіти” 

43. Впровадження в 

освітній процес ін-

формаційних техно-

логій з метою поліп-

шення освітніх про-

цесів у закладах осві-

ти, забезпечення дос-

тупу до якісних нав-

чальних матеріалів 

(е-підручників, он-

лайн-курсів, інтерак-

тивних матеріалів, 

 забезпечення 

розроблення, 

проведення екс-

пертизи, супро-

водження та ро-

зміщення в ін-

формаційно-

телекомуніка-

ційній системі 

дистанційних 

курсів для здо-

бувачів повної 

органи місцевого 

самоврядування 

до 1 грудня 

2021 року 

 

 

 

 

- державний 

та місцеві 

бюджети, 

кошти інве-

сторів, кош-

ти з інших 

джерел, не 

заборонених 

законодав-

ством 

Тернопіль-

ський 

 район 

розроблено 

дистанційні 

курси для 

здобувачів 

повної зага-

льної серед-

ньої освіти та 

педагогічних 
працівників 

взято участь в 

дистанційних 

курсах здобу-

вачами повної 

- 1 - - 
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відео, 3Д-моделей, 

VR-лабораторій то-

що), впровадження 

сучасних ефективних 

педагогічних мето-

дик та індивідуаль-

них освітніх траєкто-

рій, зниження бюрок-

ратичного наванта-

ження та зменшення 

обсягу звітності у 

паперовому вигляді, 

оптимізація збору та 

аналізу інформації 

для повноцінної ана-

літики та управління 

змінами 

загальної серед-

ньої освіти та 

педагогічних 

працівників 

загальної се-

редньої осві-

ти та педаго-

гічними пра-

цівниками 

44. Підвищення рівня 

цифрової грамотнос-

ті педагогічних пра-

цівників 

 вдосконалення 

стандартів вищої 

освіти щодо 

включення ви-

мог щодо циф-

рових компетен-

тностей випуск-

ника за напря-

мами і спеціаль-

ностями педаго-

гічного профілю 

органи місцевого 

самоврядування 

до 1 грудня 

2021 року 

 

- державний та 

місцеві бю-

джети, кошти 

інвесторів, 

кошти з ін-

ших джерел, 

не забороне-

них законо-

давством 

Тернопіль-

ський  

район 

до професійно-

го стандарту 

вчителя 

включено ви-

моги щодо 

цифрової 

компетентно-

сті 

 

- 1 - - 

Напрям ,,Розвиток дошкільної та позашкільної освіти” 

45. Сприяння орга-

нам місцевого само-

врядування в реалі-

зації права дітей на 

здобуття дошкільної 

та позашкільної осві-

ти 

 створення пра-

вових та органі-

заційних перед-

умов для впро-

вадження нових 

механізмів та 

інструментів фі-

органи місцевого 

самоврядування 

до 1 грудня 

2022 року 

- державний 

та місцеві 

бюджети, 

кошти інве-

сторів, кош-

ти з інших 

джерел, не 

Тернопіль-

ський 

 район 

схвалено Ка-

бінетом Міні-

стрів України 

та зареєстро-

вано у Верхо-

вній Раді Ук-

раїни законо-

- - 1 - 



Продовження додатка 34 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

нансування здо-

буття дошкіль-

ної та позашкі-

льної освіти 

заборонених 

законодав-

ством 

проєкт 

Напрям ,,Формування доступної та спроможної мережі закладів для надання якісних медичних послуг” 

46. Проведення ауди-

ту доступу населення 

до повного переліку 

послуг з первинної 

медичної допомоги 

та забезпечення 

розв’язання проблем 

доступності та спро-

можності мережі за-

кладів для надання 

якісних медичних 

послуг 

 проведення оці-

нки стану на-

дання первинної 

медичної допо-

моги та за її ре-

зультатами під-

готовка пропо-

зицій щодо 

розв’язання про-

блем доступнос-

ті та підвищення 

спроможності 

мережі закладів 

для надання які-

сних медичних 

послуг 

органи місцевого 

самоврядування 

до 30 грудня 

2022 року 

- державний 

та місцеві 

бюджети, 

кошти інве-

сторів, кош-

ти з інших 

джерел, не 

заборонених 

законодав-

ством 

Тернопіль-

ський 

 район 

подано Кабі-

нетові Мініс-

трів України 

звіт про оцін-

ку стану на-

дання пер-

винної меди-

чної допомо-

ги 

- - 1 - 

47. Забезпечення ро-

збудови телемедич-

ної мережі для на-

дання медичної до-

помоги пацієнтам у 

важкодоступних 

умовах 

 проведення оці-

нки стану теле-

медичної мережі 

та за результата-

ми визначення 

концептуального 

бачення розвитку 

телемедицини в 

Україні та підви-

щення доступно-
сті надання меди-

чної допомоги з 

застосуванням 

телемедицини 

органи місцевого 

самоврядування 

до 1 грудня 

2023 року 

- державний 

та місцеві 

бюджети, 

кошти інве-

сторів, кош-

ти з інших 

джерел, не 

заборонених 

законодав-

ством 

Тернопіль-

ський 

 район 

прийнято акт 

Кабінету Мі-

ністрів Укра-

їни 

- - - 1 

Оперативна ціль 3. ,,Підвищення інвестиційної привабливості територій, підтримка залучення інвестицій” 

48. Запровадження  вдосконалення відділ економіки до 1 грудня - державний Тернопіль- прийнято акт - 1 - - 
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проведення моніто-

рингу бізнес-

середовища та змен-

шення кількості ви-

явлених бар’єрів для 

інвестування 

системи прове-

дення монітори-

нгу та оцінки 

ефективності 

діяльності голів 

обласних, Київ-

ської та Севасто-

польської міських 

держадміністра-

цій у частині 

вдосконалення 

переліку показ-

ників ефектив-

ності роботи об-

ласних держад-

міністрацій, зок-

рема щодо фор-

мування бюдже-

тів розвитку ре-

гіонів, створення 

індустріальних 

парків та іншої 

інфраструктури 

для залучення 

інвестицій, ко-

воркінгів, для 

підтримки 

мікро-

підприємниц-тва 

та стартапів, 

програм підтри-

мки малого і се-

реднього підп-

риємництва, вза-

ємодії з Радою 

бізнес-омбудс-

мена, держав-

та агропромис-

лового розвитку 

райдержадмініс-

трації спільно з 

структурними 

підрозділами 

райдержадмініс-

трації 

 

 

 

2021 року 

 

та місцеві 

бюджети, 

кошти інве-

сторів, кош-

ти з інших 

джерел, не 

заборонених 

законодав-

ством 

ський 

 район 

Кабінету Мі-

ністрів Укра-

їни 
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ною установою 

,,ЮКРЕЙН-

ІНВЕСТ” 

49. Запровадження 

системи комплексно-

го професійного су-

проводження та об-

слуговування інвесто-

рів, яке відповідає 

загальноприйнятим 

стандартам 

 забезпечення 

систематизації 

та впровадження 

кращих вітчиз-

няних і світових 

практик управ-

ління інвести-

ційною діяльніс-

тю на регіональ-

ному та місце-

вому рівні, уні-

фікації та опти-

мізації процесу 

підготовки інве-

стиційних мате-

ріалів та продук-

тів, територіаль-

ного маркетингу 

для забезпечення 

високої якості 

супроводу та 

обслуговування 

інвесторів, спри-

яння успішній 

реалізації інвес-

тиційних проєк-

тів 

органи місцевого 

самоврядування  

 

 

до 1 грудня 

2021 року 

- державний 

та місцеві 

бюджети, 

кошти інве-

сторів, кош-

ти з інших 

джерел, не 

заборонених 

законодав-

ством 

Тернопіль-

ський 

 район 

систематизо-

вано та впро-

ваджено кра-

щі вітчизняні 

та світові 

практики з 

управління 

інвестицій-

ною діяльніс-

тю 

- 1 - - 

50. Запровадження 

механізму популяри-

зації інвестиційної 

привабливості регіо-

нів 

1) забезпечення 

перегляду та ак-

туалізації захо-

дів щодо попу-

ляризації інвес-

тиційного поте-

органи місцевого 

самоврядування 

щороку до 

25 січня 

- державний та 

місцеві бю-

джети, кошти 

інвесторів, 

кошти з ін-

ших джерел, 

не забороне-

Тернопіль-

ський 

 район 

опубліковано 

на офіційно-

му веб-сайті 

Мінекономіки 

щорічний звіт 

- 1 1 1 
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нціалу регіонів у 

рамках плану 

заходів щодо 

популяризації ін-

вестиційного по-

тенціалу Украї-

ни у світі на пе-

ріод до 2025 ро-

ку 

них законо-

давством 

 

2) забезпечення 

нормативно-

правової основи 

щодо надання 

державної підт-

римки для здійс-

нення заходів 

кінокомісіями, 

що спрямовані 

на просування 

(промоцію) ло-

кацій України як 

привабливого 

місця для ство-

рення кінематог-

рафічної та аудіо-

візуальної про-

дукції 

органи місцевого 

самоврядування 

з 1 січня 

2022 року 

- державний 

та місцеві 

бюджети, 

кошти інве-

сторів, кош-

ти з інших 

джерел, не 

заборонених 

законодав-

ством 

Тернопіль-

ський 

 район 

прийнято від-

повідний нор-

мативно-

правовий акт 

- - 1 - 

Стратегічна ціль ІІІ. ,,Розбудова ефективного багаторівневого врядування” 

Оперативна ціль 1. ,,Формування ефективного місцевого самоврядування та органів державної влади на  

новій територіальній основі” на засадах нового адміністративно-територіального устрою України” 

51. Забезпечення роз-

поділу повноважень 

між органами місце-

вого самоврядування 

та органами виконав-

чої влади шляхом 

1) врегулювання 

на законодавчо-

му рівні питання 

щодо розподілу 

повноважень 

між органами 

органи місцевого 

самоврядування 

 

до 1 вересня 

2021 року 

- державний 

та місцеві 

бюджети, 

кошти інве-

сторів, кош-

ти з інших 

Тернопіль-

ський 

 район 

зареєстровано 

у Верховній 

Раді України 

законопроек-

ти 

- 1 - - 
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розроблення проєктів 

ухвалення та впрова-

дження нової редак-

ції Законів України 

“Про місцеве само-

врядування в Украї-

ні”, “Про місцеві 

державні адміністра-

ції”, внесення змін до 

відповідного законо-

давства 

місцевого само-

врядування та 

органами вико-

навчої влади з 

відповідним фі-

нансовим забез-

печенням 

джерел, не 

заборонених 

законодав-

ством 

52. Побудова систе-

ми ефективної взає-

модії органів місце-

вого самоврядування 

різних рівнів, спря-

мованої на комплек-

сний розвиток тери-

торій регіонів та те-

риторіальних громад 

1) вдосконалення 

на законодавчо-

му рівні підходів 

щодо ефектив-

ного співробіт-

ництва територі-

альних громад, 

зокрема в части-

ні визначення 

порядку обов’яз-

кового співробі-

тництва для те-

риторіальних 

громад, які під-

падають під 

встановлені па-

раметри щодо 

чисельності на-

селення, еконо-

мічної спромож-

ності, зокрема за 

напрямами ут-

римання поліго-

нів твердих по-

бутових відхо-

органи місцевого 

самоврядування 

 

до 1 вересня 

2021 року 

- державний 

та місцеві 

бюджети, 

кошти інве-

сторів, кош-

ти з інших 

джерел, не 

заборонених 

законодав-

ством 

Тернопіль-

ський 

 район 

схвалено Ка-

бінетом Міні-

стрів України 

та зареєстро-

вано у Верхо-

вній Раді Ук-

раїни законо-

проект 

- 1 - - 
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дів, організації 

переробки та 

утилізації твер-

дих побутових 

відходів; органі-

зації перевезень 

громадським 

транспортом; 

енергозабезпе-

чення на основі 

відновлюваних 

ресурсів 

Оперативна ціль 2. ,,Формування горизонтальної та вертикальної координації державних  

секторальних політик та державної регіональної політики” 

53. Розроблення та 

запровадження сис-

теми узгоджених 

критеріїв, у рамках 

яких визначаються 

соціальні, економічні 

та екологічні наслід-

ки впливу пропоно-

ваної політики на 

розвиток регіонів і 

територій 

та відповідно можли-

вість досягнення Ці-

лей сталого розвитку 

на регіональному 

рівні 

 

 

1) вдосконалення 

законодавства з 

питань розроб-

лення державно-

го та місцевих 

бюджетів усіх 

рівнів із перед-

баченням впро-

вадження систе-

ми бюджетного 

планування та 

звітності, орієн-

тованої на дося-

гнення цілей 

Державної стра-

тегії регіональ-

ного розвитку, 

регіональних 

стратегій розви-

тку, місцевих 

стратегій розви-

тку, Цілей стало-

органи місцевого 

самоврядування 

 

до 1 липня 

2022 року 

- державний 

та місцеві 

бюджети, 

кошти інве-

сторів, кош-

ти з інших 

джерел, не 

заборонених 

законодав-

ством 

Тернопіль-

ський рай-

он 

прийнято акт 

Кабінету Мі-

ністрів Укра-

їни 

- - 1 - 
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го розвитку на 

всіх рівнях вря-

дування, у тому 

числі щодо: 

підготовки про-

гнозу місцевого 

бюджету, паспо-

ртів бюджетних 

програм і звітів 

про їх виконання 

(цілі, завдання та 

результативні 

показники, що 

відповідають 

завданням та 

індикаторам ці-

лей Державної 

стратегії регіо-

нального розви-

тку, регіональ-

них стратегій 

розвитку, стра-

тегій розвитку 

територіальних 

громад, Цілей 

сталого розвит-

ку); 

врахування ці-

лей Державної 

стратегії регіо-

нального розви-

тку, регіональ-

них стратегій 

розвитку, стра-

тегій розвитку 

територіальних 

громад, Цілей 
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сталого розвитку 

в процесі серед-

ньострокового 
бюджетного пла-

нування на дер-

жавному та міс-

цевому рівні в 

частині узго-

дження пріори-

тетних напрямів 

розвитку відпо-

відних сфер/га-

лузей та їх фі-

нансового забез-

печення, а також 

оформлення по-

казників за бю-

джетними про-

грамами, які за-

безпечують ви-

конання інвес-

тиційних проєк-

тів 

54. Визначення ме-

ханізму обов’язково-

го врахування рішень 

містобудівної доку-

ментації на держав-

ному, регіональному 

та місцевому рівні 

під час формування 

та виконання держа-

вних інвестиційних 

програм/заходів 

1) створення 

умов для враху-

вання рішень 

містобудівної 

документації на 

державному, ре-

гіональному та 

місцевому рівні 

під час форму-

вання та вико-

нання державних 

та місцевих інве-

стиційних про-

грам і здійснен-

органи місцевого 

самоврядування 

до 1 грудня 

2021 року 

- державний 

та місцеві 

бюджети, 

кошти інве-

сторів, кош-

ти з інших 

джерел, не 

заборонених 

законодав-

ством 

Тернопіль-

ський 

 район 

прийнято акт 

Кабінету Мі-

ністрів Укра-

їни 

- 1 - - 
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ня заходів, у то-

му числі щодо 

капітальних ін-

вестицій, у сфе-

рах електро-, 

газо-, тепло-, 

водопостачання 

та водовідведен-

ня 

Оперативна ціль 3. ,,Побудова системи ефективного публічного інвестування на всіх рівнях врядування” 

55. Удосконалення 

механізму фінансової 

підтримки розвитку 

регіонів та територі-

альних громад 

 проведення ана-

лізу практики та 

можливості під-

готовки та реалі-

зації проєктів 

регіонального 

розвитку, що 

можуть здійсню-

ватися за раху-

нок спільного 

фінансування 

різних розпоря-

дників коштів — 

центральних ор-

ганів виконавчої 

влади та органів 

місцевого само-

врядування 

органи місцевого 

самоврядування 

до 1 червня 

2022 року 

- державний 

та місцеві 

бюджети, 

кошти інве-

сторів, кош-

ти з інших 

джерел, не 

заборонених 

законодав-

ством 

Тернопіль-

ський 

 район 

підготовлено 

та подано Ка-

бінету Мініс-

трів України 

аналітичні 

матеріали 

- - 1 - 

56. Розширення пе-

реліку механізмів та 

форм публічно-

приватного партнер-

ства у частині розбу-

дови соціальної ін-

фраструктури за при-

кладом револьверних 

2) підготовка 

методичного по-

сібника щодо 

додаткового за-

лучення коштів 

для проєктів ре-

гіонального роз-

витку за рахунок 

органи місцевого 

самоврядування 

 

до 1 червня 

2022 року 

- державний 

та місцеві 

бюджети, 

кошти інве-

сторів, кош-

ти з інших 

джерел, не 

заборонених 

Тернопіль-

ський 

 район 

підготовлено 
методичний 
посібник 

оприлюднено 
методичний 
посібник на 
офіційному  
веб-сайті  

Мінрегіону 

- - 1 - 
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фондів на підтримку 

місцевих програм 

підвищення енергое-

фективності будівель 

доступних для 

органів виконав-

чої влади та ор-

ганів місцевого 

самоврядування 

джерел, відмін-

них від бюджету 

законодав-

ством 

57. Сприяння поши-

ренню випуску муні-

ципальних облігацій 

для забезпечення ре-

алізації проєктів, 

спрямованих на по-

силення економічної 

спроможності регіо-

нів, територіальних 

громад 

1) внесення змін 

до законодавст-

ва, що регулює 

випуск цінних 

паперів, у части-

ні прав органів 

місцевого само-

врядування на 

випуск цінних 

паперів з ураху-

ванням змін ад-

міністративно-

територіального 

устрою 

органи місцевого 

самоврядування 

до 1 грудня 

2023 року 

- державний 

та місцеві 

бюджети, 

кошти інве-

сторів, кош-

ти з інших 

джерел, не 

заборонених 

законодав-

ством 

Тернопіль-

ський 

 район 

прийнято акт 

Кабінету Мі-

ністрів Укра-

їни 

 

- - - 1 

Оперативна ціль 4. ,,Розбудова потенціалу суб’єктів державної регіональної політики” 

Напрям ,,Забезпечення професійного розвитку посадових осіб місцевих органів виконавчої влади,  

посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад” 

58. Сприяння спів-

праці на регіональ-

ному рівні держав-

них органів, органів 

місцевого самовря-

дування, інститутів 

громадянського сус-

пільства, програм 

міжнародної техніч-

ної допомоги, всеук-

раїнських асоціацій 

органів місцевого 

1) створення 

умов для активі-

зації співпраці 

спеціалізованих 

інституцій наці-

онального рівня 

у сфері інвести-

цій, промоції 

експорту, підт-

римки розвитку 

малого та серед-

нього бізнесу з 

органи місцевого 

самоврядування 

 

до 1 грудня 

2021 року 

- державний 

та місцеві 

бюджети, 

кошти інве-

сторів, кош-

ти з інших 

джерел, не 

заборонених 

законодав-

ством 

Тернопіль-

ський 

 район 

підписано та 

оприлюднено 

меморандум 

про співпра-

цю 

 

- 1 - - 
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самоврядування, ус-

танов, закладів різ-

них форм власності, 

що надають освітні 

послуги у сфері про-

фесійного навчання 

посадових осіб міс-

цевих органів вико-

навчої влади, поса-

дових осіб місцевого 

самоврядування та де-

путатів місцевих рад 

місцевими ор-

ганами виконав-

чої влади, аген-

ціями регіональ-

ного розвитку та 

органами місце-

вого самовряду-

вання для підт-

римки реалізації 

спільних ініціа-

тив та проєктів у 

сфері регіональ-

ного розвитку 

 

2) забезпечення 

здійснення ко-

мунікативних 

заходів з обгово-

рення актуаль-

них питань про-

фесійного нав-

чання державних 

службовців, по-

садових осіб ор-

ганів місцевого 

самоврядування 

та депутатів міс-

цевих рад 

органи місцевого 

самоврядування 

щороку до  

1 вересня 

- державний 

та місцеві 

бюджети, 

кошти інве-

сторів, кош-

ти з інших 

джерел, не 

заборонених 

законодав-

ством 

Тернопіль-

ський рай-

он 

здійснено не 

менше трьох 

комунікатив-

них заходів 

- 3 3 3 

Напрям ,,Підвищення спроможності агенцій регіонального розвитку та інших інституцій місцевого розвитку” 

Оперативна ціль 5. ,,Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидія домашньому насильству та дискримінації” 

59. Забезпечення за-

стосування гендерно-

го підходу до проце-

сів стратегічного 

планування та фор-

мування бюджету на 

регіональному та мі-

1) методичне 

забезпечення 

діяльності від-

повідальних фа-

хівців органів 

місцевого само-

врядування з 

органи місцевого 

самоврядування 

 

до 1 березня 

2022 року 

- державний 

та місцеві 

бюджети, 

кошти інве-

сторів, кош-

ти з інших 

джерел, не 

Тернопіль-

ський 

 район 

видано наказ 

Мінсоц-

політики 

оприлюднено 

на офіційному 

веб-сайті 

Мінсоцполі-

- - 1 - 
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сцевому рівні, залу-

чення до цього про-

цесу місцевих жіно-

чих організацій, а 

також осіб, які за-

знають різних форм 

дискримінації 

питань забезпе-

чення рівних 

прав та можли-

востей жінок і 

чоловіків 

 

 

заборонених 

законодав-

ством 

тики методи-

чні рекомен-

дації 

60. Запровадження 

системи моніторингу 

та оцінювання регіо-

нального та місцево-

го розвитку, орієнто-

ваної на забезпечен-

ня рівних прав та 

можливостей жінок і 

чоловіків, дотриман-

ня прав людини, у 

тому числі шляхом 

розрахунку та засто-

сування індексу ген-

дерної нерівності та 

регіонального індек-

су гендерного розви-

тку як коригуючих 

факторів, пов’язаних 

з розрахунком регіо-

нального індексу 

людського розвитку 

в Україні на основі 

методології Програ-

ми розвитку ООН 

 проведення ген-

дерного аналізу 

та впровадження 

гендерного під-

ходу в систему 

проведення мо-

ніторингу та 

оцінювання ста-

лого регіональ-

ного та місцево-

го розвитку, орі-

єнтованої на за-

безпечення рів-

них прав та мо-

жливостей жінок 

і чоловіків, до-

тримання прав 

людини 

органи місцевого 

самоврядування 

 

до 1 березня 

2022 року 

- державний 

та місцеві 

бюджети, 

кошти інве-

сторів, кош-

ти з інших 

джерел, не 

заборонених 

законодав-

ством 

Тернопіль-

ський рай-

он 

розроблено 

рекомендації за 

результатами 

гендерного 

аналізу 

 

- - 1 - 

Оперативна ціль 6. ,,Розбудова системи інформаційно-аналітичного забезпечення та  розвиток управлінських навичок для прийняття рішень,  

що базуються на об’єктивних даних та просторовому плануванні” 

61. Визначення пот-

реб у даних з різних 

інформаційних дже-

1) впровадження 

аналізу даних з 

різних інформа-

органи місцевого 

самоврядування 

 

до 1 січня 

2022 року 

- державний 

та місцеві 

бюджети, 

Тернопіль-

ський 

 район 

підготовлено 

та подано на 

розгляд Міжві-

домчій коор-

- 1 - - 
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рел, які необхідні 

органам виконавчої 

влади та органам мі-

сцевого самовряду-

вання у процесі ухва-

лення рішень щодо 

реалізації державної 

регіональної політи-

ки, державної страте-

гії регіонального ро-

звитку та регіональ-

них стратегій розвит-

ку 

ційних джерел 

центральних та 

місцевих органів 

виконавчої вла-

ди, органів міс-

цевого самовря-

дування та їх 

асоціацій 

 

 

 

кошти інве-

сторів, кош-

ти з інших 

джерел, не 

заборонених 

законодав-

ством 

динаційній 

комісії з пи-

тань регіона-

льного розвит-

ку пропозиції 

щодо показни-

ків проведення 
моніторингу 

регіонального 

та місцевого 

розвитку в час-

тині їх актуалі-

зації (пов’язані 

з національни-

ми та регіона-

льними цілями 

відповідно до 

затверджених 

стратегій роз-

витку), ефек-

тивності (вимі-

рюють відпові-

дні процеси), 

надійності та 

корисності 

(надають інфо-

рмацію, якою 

органи викона-

вчої влади та 

органи місце-

вого самовря-

дування і полі-

тики можуть 

скористатися 

за призначен-

ням), дезагре-

гації та відо-

браження став-

лення вигодо-

набувачів до 
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результатів 

впливу різних 

політик на 

життя людей 

 

2) проведення 

аудиту наявних 

статистичних та 

адміністратив-

них даних у сфе-

рі регіонального, 

місцевого розви-

тку та інвесту-

вання за бюдже-

тні кошти, під-

готовка пропо-

зицій щодо удо-

сконалення ная-

вної інформа-

ційної бази та 

джерел інфор-

мації 

органи місцевого 

самоврядування 

 

до 1 січня 

2022 року 

- державний 

та місцеві 

бюджети, 

кошти інве-

сторів, кош-

ти з інших 

джерел, не 

заборонених 

законодав-

ством 

Тернопіль-

ський 

 район 

прийнято від-

повідні норма-

тивно-правові 

акти 

- 1 - - 

 

3) створення не-

обхідних органі-

заційних та пра-

вових передумов 

для запрова-

дження на дер-

жавному, регіо-

нальному та міс-

цевому рівні ре-

гулярних дослі-

джень з актуаль-

них питань реа-

лізації Держав-

ної стратегії ре-

гіонального роз-

витку з метою 

органи місцевого 

самоврядування 

 

до 1 січня 

2022 року 

- державний 

та місцеві 

бюджети, 

кошти інве-

сторів, кош-

ти з інших 

джерел, не 

заборонених 

законодав-

ством 

Тернопіль-

ський 

 район 

прийнято по-

станову Кабі-

нету Мініст-

рів України 

- 1 - - 
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збору та аналізу 

необхідної для 

прийняття об-

ґрунтованих уп-

равлінських рі-

шень інформації, 

зокрема щодо: 

стану та проблем 

розвитку визна-

чених функціо-

нальних терито-

рій; 

рівня регіональ-

ної та місцевої 

згуртованості; 

ефективності 

використання 

бюджетних кош-

тів для реалізації 

інвестиційних 

проєктів  на ре-

гіональному та 

місцевому рівні; 

ефективності 

використання 

інструменту 

державно-

приватного пар-

тнерства; 

інших актуаль-

них питань за 

рішенням Між-

відомчої коор-

динаційної комі-

сії з питань регі-

онального роз-

витку 
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62. Забезпечення ін-

тегрування даних з 

різних інформацій-

них джерел для про-

ведення моніторингу 

та оцінки розвитку 

регіонів та територі-

альних громад у єди-

ну геоінформаційну 

систему, що розроб-

лена та функціонує 

за стандартами від-

повідних баз даних у 

державах — членах 

ЄС. Концентрація 

ресурсів для ство-

рення та забезпечен-

ня функціонування 

такої єдиної геоінфо-

рмаційної системи 

1) забезпечення 

створення та фу-

нкціонування 

системи прове-

дення монітори-

нгу і оцінки 

державної регіо-

нальної політи-

ки, у тому числі 

на основі єдиної 

інтегрованої гео-

інформаційної 

системи прове-

дення монітори-

нгу та оціню-

вання розвитку 

регіонів і громад 

з урахуванням 

Цілей сталого 

розвитку та ген-

дерних підходів 

органи місцевого 

самоврядування 

 

до 1 січня 

2022 року 

- державний 

та місцеві 

бюджети, 

кошти інве-

сторів, кош-

ти з інших 

джерел, не 

заборонених 

законодав-

ством 

Тернопіль-

ський  

район 

прийнято акт 

Кабінету Мі-

ністрів Укра-

їни 

- 1 - - 

63. Створення єдиної 

системи проведення 

статистичних спос-

тережень та збору і 

подання інформації 

на рівні територіаль-

них громад 

1) створення не-

обхідних органі-

заційних та пра-

вових передумов 

для впроваджен-

ня системи ста-

тистики на рівні 

територіальних 

громад, що пе-

редбачає: 

запровадження 

системи індика-

торів для моні-

торингу показ-

ників, необхід-

органи місцевого 

самоврядування 

 

до 1 січня 

2023 року 

- державний 

та місцеві 

бюджети, 

кошти інве-

сторів, кош-

ти з інших 

джерел, не 

заборонених 

законодав-

ством 

Тернопіль-

ський 

 район 

прийнято акт 

Кабінету Мі-

ністрів Укра-

їни 

- - 1 - 
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них для страте-

гічного прогно-

зування та пла-

нування розвит-

ку територіаль-

них громад; 

організацію збо-

ру, обробки та 

оприлюднення 

статистичних 

показників роз-

витку територіа-

льних громад, 

необхідних для 

стратегічного 

прогнозування 

та планування 

 

2) забезпечення 

методологічного 

супроводу впро-

вадження систе-

ми статистики на 

рівні територіа-

льних громад 

органи місцевого 

самоврядування 

до 1 грудня 

2023 року 

- державний 

та місцеві 

бюджети, 

кошти інве-

сторів, кош-

ти з інших 

джерел, не 

заборонених 

законодав-

ством 

Тернопіль-

ський рай-

он 

запроваджено 

систему ста-

тистики на 

рівні терито-

ріальних гро-

мад 

розміщено на 

офіційному 

веб-сайті Мі-

нрегіону ме-

тодичні ре-

комендації 

- - 1 - 

 

Т.в.о. керівника  

апарату адміністрації                                                      Світлана МІКІТІНА                          

 

Назарій ХРУЩ 

   


