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Шановні мешканці міста !
«Якщо ти хочеш зміну в майбутньому – стань цією
зміною в сьогоденні»/М.Ганді.
Кожен у своєму житті має свою власну ціль, свій
шлях, своє власне бачення про те, чого треба
досягнути… Так само і кожне місто повинно мати
власні цілі, власне бачення свого розвитку, яке
ґрунтувалося б на основі наявних ресурсів,
можливостей та враховувало б очікування мешканців на
перспективу.
Ми всі хочемо комфортних умов для проживання,
привабливих зелених, відкритих просторів. Ми всі хочемо, щоб наші діти мали
якісну освіту, щоб батьки були з доступом до належних послуг у сфері охорони
здоров’я, соціального забезпечення, а ті з нас, хто має бажання працювати, –
щоб мали робоче місце з гідною винагородою. Щоб гості, які одного разу
приїхали до Чорткова, захотіли до нас повертатися знову і знову.
Існує дуже правильна і чітка практика європейських країн – працювати і
діяти відповідно до певного плану. Стратегічний план розвитку покликаний
зібрати в одному документі пріоритетні напрямки розвитку нашого міста на
довгострокову перспективу. При цьому його реалізація, тобто, втілення ідей,
проектів – є повністю нашою спільною відповідальністю, бо місто – це
насамперед, люди… Люди, які вирішили спільно проживати на цій території і
дійшли згоди, що кожен має виконувати свою посильну частину в повній мірі
так, щоб коли підросте наступне покоління, можна було з гордістю сказати:
«Ми всі докладали максимум своїх зусиль у розвиток нашого міста, щоб Ви
вважали Чортків найкращим для того, щоб і Ваша родина обрала його для
життя».

З повагою
міський голова ,

Володимир ШМАТЬКО
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1.МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОПИС ПРОЦЕСУ РОБОТИ
Розробка Стратегічного плану розвитку здійснювалась з використанням
методу MAPS (пол. Metoda Aktywnego Planowania Strategii або англ. Goal
Oriented Project Planning – GOPP) – Метод Активного Планування Стратегії.
Основа методу полягає в тому, що інформація і знання, потрібні для
розробки, - є невпорядкованими і знаходяться в різних джерелах і в думках
різних людей. До складу робочої групи включаються представники різних сфер
життєдіяльності громади, що мають досвід і знання у визначених сферах. На
засіданнях робочої групи завданнями модератора є управління дискусією;
упорядкування і структуризація відповідей; фіксація результатів дискусії. При
цьому, згода досягається консенсусом – голосування не допускається.
Відповідно до розпорядження Чортківського міського голови від
23.07.2018 №214-од «Про створення робочої групи із розробки Стратегічного
плану розвитку Чортківської міської ради Тернопільської області на 2019-2026
роки» було створено робочу групу з розробки Стратегічного плану розвитку.
Перелік осіб, які активно брали участь в розробці документу, наведено в
Таблиці 1.1.
Таблиця 1.1
Перелік осіб, що брали активну участь
в розробці Стратегічного плану розвитку Чорткова Тернопільської області на
2019-2026 роки
№
ПІБ
Посада
п/п
1
Чортківський міський голова
Шматько Володимир
2

Тимофій Роман

заступник Чортківського міського голови

3

Дзиндра Ярослав

секретар Чортківської міської ради

4

Демкович Юлія

5

Безушко Марія

6

Шаровська Ірина

начальник відділу муніципального
розвитку, інновацій та енергоефективності
Чортківської міської ради
головний спеціаліст відділу
муніципального розвитку, інновацій та
енергоефективності Чортківської міської
ради
головний спеціаліст відділу
муніципального розвитку, інновацій та
6
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7

Дембіцька Ольга

8

Свистун Оксана

9

Черниш Світлана

10

Глущук Уляна

11

Філіп Андрій

12

Губ’як Роксолана

13

Великоборець Наталія

14

Кресінський Віталій

15

Демкович Лілія

16

Хотюк Олександр

17

Карпінська Оксана

18

Мазуренко Святослав

19

Єник Олег

20

Федорейко Соломія

21

Жукова Анна

22

Гальтюк Микола

енергоефективності Чортківської міської
ради
начальник управління культури, туризму та
релігії Чортківської міської ради
начальник відділу туризму управління
культури, туризму та релігії Чортківської
міської ради
начальник відділу економічного розвитку,
інвестицій та комунального майна
Чортківської міської ради
начальник відділу містобудування,
архітектури та капітального будівництва
Чортківської міської ради
начальник відділу державного
архітектурно-будівельного контролю
начальник відділу земельних ресурсів та
охорони навколишнього середовища
Чортківської міської ради
директор Чортківської гімназії ім.Маркіяна
Шашкевича, депутат міської ради
директор ПП «ГЕО-ЮНІКС», депутат
міської ради
депутат міської ради, викладач, кандидат
історичних наук Чортківського медичного
коледжу
Директор ГО «Центр розвитку молодої
громади і міжнародного партнерства
«Ініціатива», депутат міської ради
член виконавчого комітету міської ради
приватний підприємець, член виконавчого
комітету міської ради
приватний підприємець, член виконавчого
комітету міської ради
учениця Чортківської гімназії ім.Маркіяна
Шашкевича, представниця Молодіжної
ради
учениця Чортківської гімназії ім.Маркіяна
Шашкевича, представниця Молодіжної
ради
учень Чортківської гімназії ім.Маркіяна
Шашкевича, представник Молодіжної ради
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23

Гур’єв Валентин

учень Чортківської гімназії ім.Маркіяна
Шашкевича, представник Молодіжної ради
кандидат економічних наук, доцент
кафедри фундаментальних та спеціальних
дисциплін Чортківського навчальнонаукового інституту підприємництва і
бізнесу
начальник управління освіти, молоді та
спорту міської ради
студентка Чортківського коледжу
економіки та підприємництва ТНЕУ

24

Гуменюк Оксана

25

Поліщук Людмила

26

Григоришин Ангеліна

27

Король Наталія

приватний підприємець

28

Гаврилюк Роман

29
30

Левкович Андрій
Лемчук Мар’ян

31
32
33
34
35

Гураш Віталій
Левкович Уляна
Брунда Ірина
Марчак Олег
Пилипів Ольга

директор ТОВ «ГОЛЬСКІ СВІТ
КОМПАНІ»
отець церкви Святої Покрови
голова комісії у справах молоді Бучацької
Єпархії УГКЦ
член ГО «Ініціатива»
учасник ГО «Рада жіночих ініціатив»
співзасновник ГО «Намір»
член Чортківського осередку НСФХУ
голова циклової комісії професійної
підготовки Чортківського коледжу
економіки та підприємництва ТНЕУ

Координували роботу: з польської сторони - Ельжбета Висоцька,
Президент Товариства Розвитку Сольця Куявського – адміністрування проекту
та проведення навчальних сесій; з української сторони – Юлія Демкович –
координатор проекту від Чортківської міської ради, начальник відділу
муніципального розвитку, інновацій та енергоефективності Чортківської
міської ради; Лілія Атнажева – перекладач та консультант. До роботи
залучались польські експерти Ян М. Грабовскі та Мирослав Гебські. Подяка
також Шейну Селстрому, волонтеру Корпусу Миру в Україні, який активно
долучався до напрацювань та обговорень.
Підготовка Стратегічного плану розвитку розпочалась із проведення
анкетування для мешканців та представників бізнесу, а також проведення
соціально-економічного аналізу Чортківської міської ради1. На підставі

1

Соціально-економічний аналіз Чортківської міської ради наведено в Додатку 1.
8

Стратегічний план розвитку Чортківської міської ради Тернопільської області на 2019-2026 роки

статистичної вибірки було проанкетовано 379 мешканців2; щодо представників
бізнесу – кількість проанкетованих складає 29 од.3
28-30 серпня 2018 відбувся тренінг для членів робочої групи за участю
польських фахівців, на якому, зокрема, було обговорено основні засади методу
МАPS, проведено SWOT-аналіз, роботу над деревом проблем, стратегічними
цілями, індикаторами, обговорено методику складання плану дій, визначення
джерел фінансування, здійснення процесу моніторингу стратегії.
17-21 вересня 2018 року 12 представників Чорткова відвідали з навчальним
візитом Солець Куявський для ознайомлення із польським досвідом розробки
та впровадження Стратегії розвитку.
28 вересня відбувся візит до м. Баштанка 12 представників Чорткова ,які
ознайомилися з досвідом розробки та впровадження Стратегічного плану
розвитку Баштанської міської ради Миколаївської області.
6-8 грудня 2018 року відбувся візит 2 представників з польської сторони до
Чорткова, в тому числі спеціаліста з розвитку промислових парків, до Чорткова
з метою обміну досвідом щодо створення, діяльності промислових парків,
пошуку джерел фінансування під подібні інфраструктурні об’єкти, а також для
проведення зустрічей з членами робочої групи для подальшої підготовки
Стратегічного плану розвитку.
Загалом, відбулося, 6 засідань Робочої групи з розробки Стратегічного
плану та 2 скайп-конференції з польськими партнерами щодо розробки
Стратегічного плану.
Для покращення поінформованості мешканців та отримання зворотнього
зв’язку, створено сторінку в мережі Facebook «Стратегія розвитку Чорткова», за
якою стежать 84 особи на сьогодні.
Протягом розробки документу здійснено 6 публікацій статей, а також
оголошень, що всі охочі можуть долучитись до засідань Робочої групи
відповідно до графіку зустрічей.
2. КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА МІСЬКОЇ РАДИ
Чорткі́в — місто обласного значення (згідно Постанови Верховної Ради
України №609-VII від 19.09.2013 року) в Тернопільській області України.
Розташоване в південній частині Галицького Поділля. Характер міста —
адміністративно-торгівельний. Площа міста становить 11,2 км2. Чисельність
жителів — 28 856 осіб (станом на 1 січня 2019 року). Через місто з північного
заходу на південний схід протікає річка Серет і проходять важливі транспортні
2
3

Аналіз анкетування мешканців наведено в Додатку 2.
Аналіз анкетування представників бізнесу наведено в Додатку 3.
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сполучення (автомобільні, залізничні), а саме автомобільна дорога
міжнародного значення М19 (Е85) та залізничні сполучення: «Київ-ЧортківРахів», «Тернопіль-Заліщики».
Відстань від Чорткова до найближчих обласних центрів України
автомобільними шляхами становить:
м.Тернопіль – 76 км
м.Чернівці – 88 км
м.Івано-Франківськ — 110 км
м.Хмельницький — 111 км
м.Рівне — 215 км
м.Вінниця — 241 км
м.Київ — 480 км
Відстань до кордонів:
Шегині (Львівська обл. Україна) - Медика (РеспублікаПольща) - 284 км;
Порубне (Чернівецька обл., Україна) - Сірет (Румунія) - 140 км;
Дольськ (Волинська обл., Україна) - Дзвін (Республіка Білорусь) - 389,0 км.
Порівняння основних характеристик Чортківської міської ради до
Чортківського району та Тернопільської області наведено в Таблиці 2.1.
Таблиця 2.1
Порівняння Чорткова, району і області
Регіони

Чортків
Район
Область

Територія,
кв.км

11,2
892,0
13824,0

Площа
громади у %
до заг. площі
області

Населення,
тис.ос.

Населення
громади у %
до заг.
чисельності
населення
області

0,08
6,4
100

29,057
44,1
1052,3

2,8
4,2
100

Густота
населення,
осіб/1кв. км

2641,5
49,5
76,1

Земельний фонд міста складається із земель, що мають різноманітне
функціональне використання, якісний стан та правовий статус. Разом з тим,
найбільшу питому вагу займають забудовані землі – 895,5575 га, що складає 80
% від земельного фонду міста.
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Основні підприємства-виробники на території Чорткова відображені в
Таблиці 2.2.
Таблиця 2.2
Основні підприємства-виробники на території Чорткова
Назва підприємства
Спеціалізація
машинобудування
ТОВ СЕ “Борднетце - Україна”
ТОВ Біллербек Україна перо-пухова фабрика

текстильне виробництво

ТОВ “Гольскі світ компані”

ПП “Чортківмолоко”

виробництво
кондитерських виробів
виробництво продуктів
борошномельнокруп'яної промисловості
переробка молока

ТОВ ПМК-258 “Тернопільбуд”

будівництво

ПП “Колобок”

випічка хлібо-булочних
виробів
лісівництво та інша
діяльність у лісовому
господарстві
пасажироперевезення

ДП “Чортківський КХП” ДАР України

ДП “Чортківське лісове господарство”
ТОВ “Чортківське АТП – 16142”
КП “Чортківське ВУВКГ”
Чортківське МУВГ

центральне
водопостачання та
водовідведення
допоміжна діяльність у
рослинництві

Чортків - історичне місто, з характерним для Галичини поєднанням
пам’яток культури та архітектури з природним оточенням. Межі зони
історичного центру проходять по вулицях: Богдана Лепкого, Йосипа Сліпого,
Незалежності, Шевченка, Подільській, Млинарській, Олеся Гончара,
Маньовського. До цінних ділянок природного ландшафту, що формують
містобудівельне середовище належить басейн річки Серет та візуально
пов’язані з містом природні ландшафтні домінанти — південні масиви лісу
змішаних порід, що підходять до Чорткова з північного заходу, з півдня та
південного сходу. Ці зони входять до меж зони охоронюваного історичного
ландшафту.
Реальна ситуація з незайнятим економічно активним населенням міста така:
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➢ 37,1% є трудовими мігрантами (враховуючи короткострокову міграцію);
➢ 29-47% зайняті у “тіньовому” секторі економіки.
Основні характеристики зареєстрованих безробітних:
➢ за статтю: 50,9%-жінки, 49,1%-чоловіки;
➢ за віковими групами: до 35 років – 31,5%, 36-44 років – 23,7%, понад 45
років – 44,8%;
➢ за освітою: загальна середня – 10,6%, професійно-технічна – 36,8%,
вища – 52,6%.
В місті завершено розробку концепції індустріального парку «Чортків –
Захід» територією 89,83 га та орієнтовною кількістю новостворених робочих
місць до 7300.
На території міста Чорткова функціонує 525 суб’єктів підприємницької
діяльності-юридичних осіб та 1514 суб’єктів підприємницької діяльностіфізичних осіб станом на початок 2018 року.
Загальний обсяг роздрібного товарообігу в місті Чортків, в середньому за
рік складає більше 157,6 млн.грн. У сфері торгівлі працює 1083 осіб. У місті
нараховується: 125 магазинів, 37 закладів громадського харчування, 27
підприємств, що надають послуги населенню.
На території міста працюють 3 ринки, 7 закладів готельного типу.
Кількість відвідувань Чорткова мешканцями інших населених пунктів за 2018
рік станом на 01.09.2018 орієнтовно склало 5670 осіб.
За 2018 рік до бюджету міста за рахунок усіх джерел доходів надійшло
283 632,1 тис. грн., з них до загального фонду 278 025,3 тис. грн. та
спеціального – 5 606,8 тис. грн. За 2017 рік надійшло 236 471,9 тис. грн., темп
приросту склав 19,9% (+ 47 160,2 тис. грн.).
План доходів загального фонду, без урахування офіційних трансфертів
перевиконано на 1 096,6 тис. грн. (при уточненому плані - 107 981,5 тис. грн.
фактично надійшло 109 078,1 тис. грн.). Офіційних трансфертів (субвенцій)
надійшло на 560,4 тис. грн. менше ніж передбачено планом, або 99,7%.
За 2018 рік уточнені планові показники з податку на доходи фізичних осіб
виконано на 101,1%, сума перевиконання становить 823,4 тис. грн.
Протяжність доріг у місті становить 139 км. Основними видами
транспорту для міста є автомобільний, залізничний та внутрішньоміський
транспорт. Рішенням виконавчого комітету затверджено 8 маршрутів
громадського транспорту у місті Чортків, та планується збільшення їх клькості.
У м. Чортків працює 3 АТС (Автоматично-телефонна станція) із загальною
місткістю 10 – 11 тисяч номерів. Діють радіотрансляційні вузли та підстанції,
що забезпечують мережеве мовлення на територію міста. У місті офіційно
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працюють такі провайдери інтернет послуг – Укртелеком, Колумбус, Юніком,
TigerNet. Телекомунікаційна мережа користувачів Інтернет становить 1300
абонентів. На території міста і прилеглих територіях працюють такі оператори
мобільного зв’язку - Vodafon, Lifecell та “КИЇВСТАР”.
Постачання питної води для населення і підприємств Чорткова здійснює
комунальне підприємство “Чортківське виробниче управління водопровідноканалізаційного господарства”.
Джерелом питного водопостачання є підземні води водонасосного
горизонту. Водопостачання м. Чортків здійснюється, переважно, через
централізовану подачу води. Як у самому місті, так і поруч з ним, є розвідані
поклади мінеральних вод, що експлуатуються відкритим способом (джерела) чи
шляхом буріння свердловин. Такі поклади використовуються і в побутових
цілях. Рівень зношеності мережі водопостачання складає 54,2%.
Водовідведення відбувається через каналізаційні мережі, довжина яких
становить 68,3 км. Важливим стратегічним завданням є збільшення довжини
мереж водовідведення, оскільки наразі вона є недостатньою для міста.
Чисельність населення, яким надаються послуги водовідведення - 23239 осіб
Рівень зношеності труб становить 34,43 %, та загальний об’єм стічних вод
становить 595,5 тис. м3. Триває будівництво очисних біологічних споруд у
Чорткові, які не працювали з 1989 року (вартість будівництва 44 млн.грн.), це
суттєво зменшить негативний вплив на екологію.
За 2018 рік містом було спожито 25854,2 тис. кВт/год електроенергії.
Основними споживачами електроенергії у місті є промислові підприємства. Із
загальної кількості їх питома вага становить 70%. Станом на 2018 рік в місті
зареєстровано 23 домогосподарства, що виробляють сонячну електроенергію, з
кожним роком їх кількість збільшується. За 2018 рік вони виробили 366 тис.
кВт сонячної електроенергії.
Газопостачання м. Чортків здійснюється на базі природного мережного
газу. Джерелом газопостачання є ПАТ “Тернопільгаз”. Протяжність
газопроводів високого тиску становить 97,758 км, середнього тиску — 515,341
км, низького — 406,758. Станом на 2018 рік споживання газу становило –
14897,3 тис. м3, порівняно з попереднім роком рівень споживання скоротився
на 1%.
На території міста Чорткова діє 6 загальноосвітніх навчально-виховних
закладів, в яких навчається 2941 учень та 7 дошкільних навчальних закладів
(1151 дошкільнят). З метою розвитку обдарувань дітей та їх занять за
інтересами Чортківський Палац дітей та юнацтва, у якому займається 869 дітей.
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В місті функціонують 5 вищих навчальних закладів різного рівня
акредитації:
➢ Чортківський державний медичний коледж (1700 студентів з
Тернопільської, Львівської, Івано-Франківської, Рівненської, Чернівецької,
Закарпатської,Волинської, Вінницької, Хмельницької, Чекаської областей)
➢ Чортківський гуманіторано-педагогічний коледж ім.О.Барвінського (730
студентів з Тернопільської, Львівської, Чернівецької, Івано – Франківської,
Хмельницької, Волинської, Вінницької, Закарпатської, Рівненської,
Житомирської, Запорізької, Черкаської, Кіровоградської, Київської, Донецької
областей);
➢ Чортківський навчально-науковий інститут підприємництва і бізнесу
ТНЕУ(356 студентів з Тернопільської, Львівської, Київської, Хмельницької,
Волинської, Закарпатської, Вінницької, Івано – Франківської, Чернівецької
областей);
➢ Чортківський коледж економіки та підприємництва ТНЕУ(180 студенів з
Тернопільської, Львівської, Івано- Франківської,Чернівецької областей);
➢ Чортківський Дяківсько-Катехитичний Інститут ім.Г.Хомишина(41 студент
з Тернопільської, Львівської, Чернівецької областей).
В місті функціонують: 2 стадіони, 10 спортивних залів, басейн та
будується майданчик зі штучним покриттям. Активно представляють місто на
обласних та всеукраїнських змаганнях фізкультурно-спортивний клуб
«Кристал»(2 юнацькі футбольні команди, 1 юнацька баскетбольна та 1 доросла
футбольна команда), волейбольний клуб «Сапсан», клуб бойових мистецтв
«Характерник-Чортків», також діють велоклуб «Каденс» та чортківський клуб
спелеологів «Кристал».
Мережа установ, що створюють умови для творчого розвитку особистості,
культурного рівня, доступності культури для задоволення потреб жителів міста
включає 7 закладів, а саме: 4 бібліотеки, 1 клубний заклад, 1 музична школа, 1
музей.
Медична допомога жителям міста Чорткова надається центральною
комунальною районною лікарнею на 380 ліжок, районним поліклінічним
відділом на 850 відвідувань в день, стоматологічною поліклінікою на 180
відвідувань, комунальним закладом Центром первинної медико-санітарної
медичної допомоги, двома лікарськими амбулаторіями, що працюють на
засадах сімейної медицини. Відповідно до перспективного плану формування
території Тернопільської області Чортків стане центром госпітального округу,
до якого ввійдуть: Чортківський, Борщівський, Заліщицький, Бучацький
райони, частина Гусятинського і Теребовлянського.
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Чортківський ККП забезпечує благоустрій міста Чортків.У 2017 році
утилізовано близько 2 тис. т твердих побутових відходів. Основним виконавцем
послуг з вивезення твердих побутових відходів є ПП “Катруб”. На території
міста Чорткова встановлено 430 контейнерів, ємністю 1,1м.куб. Також з метою
впровадження системи сортування сміття та збереження навколишнього
середовища ПП « Катруб» встановив 47 контейнерів для збору ПЕТ-пляшок та
інших виробів із пластику, а міська рада - 2 контейнери для збору батарейок та
ртутьвмісних ламп.
Комунальне підприємство «Парковий культурно–спортивний комплекс»
здійснює утримання парків в місті (парк ім.І.Франка, Моклеків, Героїв Небесної
Сотні),стадіону «Харчовик» і скверів, здійснює озеленення, виконання робіт по
ландшафтному оформленню об’єктів зеленого будівництва, забезпечує
збереження зелених насаджень, квітників, газонів та належний догляд за ними.
3. ГОЛОВНІ ЧИННИКИ СТРАТЕГІЧНОГО ВИБОРУ
3.1. Стратегічне бачення розвитку Чорткова

Чортків – це місто історично збереженої ідентичності
та активної громади, комфортне для життя, туризму та
бізнесу, це - місто, про яке дбаєш ти, і яке дбає про тебе
3.2. SWOT-аналіз Чорткова
Таблиця 3.2.1
SWOT-аналіз Чорткова
Сильні сторони (Внутрішні фактори)

Слабкі сторони (Внутрішні фактори)

Якості, ресурси, які можуть бути використані
для ефективного досягнення мети

Внутрішні недоліки і обмеження, що ставлять під
загрозу досягнення цілей

• вдале географічне розташування
міста

• значний відтік кадрів, в тому числі
кваліфікованих робочих

• багата історична, релігійна та
архітектурна спадщина

• незадовільний стан дорожнього
покриття вулиць та тротуарів

• зародження фестивальної
культури в місті

• відсутність
інфраструктури

• наявність статусу міста обласного
значення

• відсутність незалежних засобів
масової інформації

• наявність спортивної

• низький рівень свідомості
мешканців щодо дотримання правил

інклюзивної
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інфраструктури

благоустрою та впливу на навколишнє
середовище

• розвинений спелеотуризм в
регіоні

• відсутність
оновленого
Генерального плану міста, а також
схеми
розміщення
підземних
комунікацій
• відсутність системи утилізації сміття
та рекультивації
• зношена та застаріла інфраструктура
систем водопостачання та
водовідведення,і як наслідок,
нецілодобова її подача мешканцям,
неналежна якість та відсутність
системи збирання дощових вод

• наявна рекреаційна база
• велика кількість молодих людей у
місті

• дешевша, аніж в сусідніх
країнах робоча сила,

• комплекс неврегульованих питань в
сфері транспорту: неврегульований
ринок таксі; рух вантажного транспорту
через місто; відсутність достатньої
кількості парковок; нездорова
конкуренція в громадських
перевезеннях; недостатня кількість
потягів до великих міст

• значні інвестиції заробітчан

• наявність стихійного ринку в місті

• досвід роботи міської ради із
інвесторами

• низький рівень обізнаності
мешканців щодо призначення та
використання податків

• наявність ділянки під
інвестиційну забудову (промисловий
парк)

• недостатня кількість відпочинкових
зон

• наявність вищих навчальних
закладів

• відсутність доступного житла
• недостатня інвестиційна
привабливість міста
• відсутність бачення розвитку
туризму
• низька соціальна активність
мешканців
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• низький рівень довіри мешканців до
органів влади, громадських організацій
та бізнесу
• відсутність
якісної
навігації
публічного
транспорту
та
інформаційно-туристичних вказівників
• відсутність
єдиних
правил
облаштування публічних просторів у
історичній частині міста (єдиний стиль
зовнішньої реклами)

Можливості (Зовнішні фактори)

Загрози (Зовнішні фактори)

Виграшні моменти, які створюються
оточенням і могли б сприяти досягненню
мети

Зовнішні фактори , що можуть негативно
вплинути на майбутню стратегію

• перспективи
співпраці
з • незадовільний екологічний стан
іноземними партнерами
• шанс для міста стати
•
конкуренція зі сторони містрегіональним центром розвитку
сусідів
• наявність діаспори

•

загрозливі геополітичні
обставини

• покращення транспортного
•
загальнодержавне економічне
сполучення з обласними центрами
становище
• розвиток внутрішнього та
зовнішнього туризму
• інтенсифікація культурних
зв’язків з єврейською та
польською спільнотами

•

недосконалість законодавства

• утворення об’єднаної
територіальної громади
• створення рекреаційної зони на
берегах річки Серет
3.3. SWOT-матриця Чорткова
SWOT-матриця дозволяє виявити взаємозвязки між «внутрішніми» (сильні
та слабкі сторони) та «зовнішніми» (можливості та загрози) факторами, які
мають стратегічне значення для Чорткова. На матриці суцільна лінія означає
сильний взаємозв‘язок, а пунктирна – слабкий. Ці взаємозв‘язки дозволяють
сформулювати порівняльні переваги, виклики і ризики, що є основою для
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стратегічного вибору – формулювання стратегічних та операційних цілей
розвитку громади на довгострокову перспективу.
Можливості

Підтримують

Сильні сторони

можливість працювати з
іноземними партнерами

вдале географічне
розташування міста

можливість для міста стати
регіональним центром розвитку

багата історична, релігійна
та архітектурна спадщина

наявність діаспори

зародження фестивальної
культури в місті

покращення транспортного
сполучення з обласними
центрами
розвиток внутрішнього та
зовнішнього туризму

наявність статусу міста
обласного значення

інтенсифікація культурних
зв’язків з єврейською та
польською спільнотами
утворення об’єднаної
територіальної громади

розвинений спелеотуризм в
регіоні

створення рекреаційної зони на
берегах річки Серет

велика кількість молодих
людей в місті

наявність спортивної
інфраструктури

наявна рекреаційна база

дешевша робоча сила, аніж в
сусідніх країнах
значні інвестиції заробітчан
досвід роботи міської ради із
інвесторами
наявність ділянки під
інвестиційну забудову
(промисловий парк)
наявність вищих навчальних
закладів

Мал. 3.3.1. Порівняльні переваги
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Слабкі сторони

Зменшують

Можливості

значний відтік кадрів, в тому числі
кваліфікованих робочих
незадовільний
стан
дорожнього
покриття вулиць та тротуарів
відсутність інклюзивної інфраструктури
відсутність незалежних засобів масової
інформації

можливість працювати з
іноземними партнерами
можливість для міста стати
регіональним центром розвитку
наявність діаспори
покращення транспортного
сполучення з обласними центрами

низький рівень свідомості мешканців
щодо дотримання правил благоустрою
та впливу на навколишнє середовище

розвиток внутрішнього та
зовнішнього туризму

відсутність оновленого Генерального
плану міста, а також схеми розміщення
підземних комунікацій
відсутність системи утилізації сміття та
рекультивації
зношена та застаріла інфраструктура
систем водопостачання та
водовідведення і як наслідок
нецілодобова її подача мешканцям,
неналежна якість та відсутність системи
збирання дощових вод

інтенсифікація культурних зв’язків
з єврейською та польською
спільнотами
утворення об’єднаної
територіальної громади
створення рекреаційної зони на
берегах річки Серет

комплекс неврегульованих питань в
сфері транспорту: неврегульований
ринок таксі, руху вантажного
транспорту через місто, відсутність
достатньої кількості парковок,
нездорова конкуренція в громадських
перевезеннях, недостатня кількість
потягів до великих міст
наявність стихійного ринку в місті
низький рівень обізнаності мешканців
щодо призначення та використання
податків
недостатня кількість відпочинкових зон
відсутність доступного житла
низька інвестиційна привабливість
міста
відсутність бачення розвитку туризму
низька соціальна активність мешканців
низький рівень довіри мешканців до
органів влади, громадських організацій
та бізнесу
відсутність якісної навігації публічного
транспорту
та
інформаційнотуристичних вказівників
відсутність
єдиних
правил
облаштування публічних просторів у
історичній частині міста (єдиний стиль
зовнішньої реклами)

Мал. 3.3.2. Виклики
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Слабкі сторони
значний відтік кадрів, в
кваліфікованих робочих

Загрози
тому

числі

незадовільний стан дорожнього покриття
вулиць та тротуарів

незадовільний
екологічний стан
конкуренція зі сторони
міст-сусідів

відсутність інклюзивної інфраструктури

загрозливі геополітичні
обставини

відсутність незалежних засобів масової
інформації

загальнодержавне
економічне становище

низький рівень свідомості мешканців щодо
дотримання правил благоустрою та впливу
на навколишнє середовище

недосконалість
законодавства

відсутність
оновленого
Генерального
плану міста, а також схеми розміщення
підземних комунікацій
відсутність системи утилізації сміття та
рекультивації
зношена та застаріла інфраструктура
систем водопостачання та водовідведення і
як наслідок нецілодобова її подача
мешканцям, неналежна якість та
відсутність системи збирання дощових вод
комплекс неврегульованих питань в сфері
транспорту: неврегульований ринок таксі,
руху вантажного транспорту через місто,
відсутність достатньої кількості парковок,
нездорова конкуренція в громадських
перевезеннях, недостатня кількість потягів
до великих міст
наявність стихійного ринку в місті
низький рівень обізнаності мешканців
щодо призначення та використання
податків
недостатня кількість відпочинкових зон
відсутність доступного житла
низька інвестиційна привабливість міста
відсутність бачення розвитку туризму
низька соціальна активність мешканців
низький рівень довіри мешканців до
органів влади, громадських організацій та
бізнесу
відсутність якісної навігації публічного
транспорту та інформаційно-туристичних
вказівників
відсутність єдиних правил облаштування
публічних просторів у історичній частині
міста (єдиний стиль зовнішньої реклами)

Мал. 3.3.3. Ризики
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3.4. Порівняльні переваги, виклики і ризики Чорткова
Порівняльні переваги
(визначені в результаті аналізу сильних сторін і можливостей)

▪ З врахуванням сильних сторін Чорткова, а саме: вдалого географічного
розташування, багатої історичної, релігійної та архітектурної спадщини,
наявності вищих навчальних закладів, а, отже, молоді в місті, а також те, що
є дешевша робоча сила, аніж в сусідніх країнах, та те, досвід співпраці
міської ради інвесторами і наявна ділянка під інвестиційну забудову
(промисловий парк), то комплексно такі фактори можуть значно підвищити
можливості даної території у сфері туризму, залучення інвесторів, і як
результат – сторення нових робочих місць та наповнення доходної частини
бюджету міста.
Виклики
(визначені в результаті аналізу слабких сторін і можливостей)
▪ Можливості для міста стати регіональним центром розвитку можуть
зменшити вплив деяких слабких сторін, починаючи від незадовільного
стану дорожнього покриття вулиць, тротуарів, зношеності систем
водопостачання та каналізаційних мереж, а також комплексу
неврегульованих питань у сфері транспорту та інвестиційної привабливості
міста, розвитку туризму.
▪ Подібний вплив може мати і потенційне створення об’єднаної
територіальної громади, адже додаткові фінансові ресурси, отримані в
якості державної субвенції, можуть значно покращити ситуацію із станом
доріг, водозабезпеченням та облаштуванням інвестиційної і туристичної
привабливості Чорткова.
Ризики
(визначені в результаті аналізу слабких сторін і загроз)
▪ загрозливі геополітичні обставини (продовження або замороження
військового конфлікту на сході України) також є ризикованим фактором,
що може значно уповільнити всі аспекти розвитку міста.
▪ незадовільний екологічний стан може негативно відобразитися на всіх
сторонах функціонування міста та значно посилити слабкі сторони,
починаючи від недостатньої інвестиційної привабливості, розвитку
туризму, і закінчуючи станом водопровідних мереж та відтоку кадрів.
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▪ конкуренція з боку сусідніх міст є постійним ризиком, але водночас, і
стимулюючим фактором. Наслідки цього впливу можуть, насамперед,
відобразитись на відтоці робочої сили.
▪ недосконалість законодавства є на сьогодні ризиком, що може негативно
відображатись на всіх сферах життєдіяльності міста, але в окремих частинах
вплив цього фактору може призвести до зниження і так низької соціальної
активності мешканців та бути серед причин, які певним чином зумовлюють
відтік робочої сили.
4. СТРАТЕГІЧНІ, ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ
На підставі результатів соціально-економічного аналізу, SWOT-аналізу та
SWOT-матриці, члени робочої групи обрали стратегію, яка передбачає
формування конкурентних переваг міської ради шляхом мінімізації впливу на
розвиток слабких сторін за допомогою можливостей, які зараз виникають в
нашій країні. При цьому міська рада має максимально використати свої сильні
сторони.
В процесі роботи були визначені стратегічні та оперативні цілі. Стратегічні
цілі окреслюють напрямки, які дозволяють деталізовувати кроки, необхідні для
досягнення бачення розвитку Чорткова.

Мал. 4.1. Бачення та стратегічні цілі Чорткова
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За кожною стратегічною ціллю, враховуючи основні та корінні причини
виникнення проблем, були визначені оперативні цілі, які деталізовані в
оперативних завданнях. Завдання дають відповіді на питання, яким шляхом та
яким чином міська рада намагатиметься досягнути цілей свого розвитку.
Стратегія розвитку Чорткова передбачає впровадження низки проектів, які
можуть вплинути на підвищення якості життя мешканців. Діяльність у межах
стратегічних цілей 2,3,4 повністю узгоджується зі стратегічними цілями
Стратегії регіонального розвитку Тернопільської області на період до 2020
року, а саме Стратегічною ціллю 1 «Розвиток людського капіталу та
підвищення стандартів життя населення» та Стратегічною ціллю 2
«Підвищення конкурентоспроможності регіону». Досягнення стратегічних
цілей пропонується через структуру операційних цілей та завдань (Таблиця 4.1)
Таблиця 4.1
Стратегічні цілі, операційні цілі, завдання
Стратегічна ціль

Операційна ціль

1.Активізація жителів
громади шляхом підвищення
їх ініціативності та суспільної
відповідальності за
управлінські процеси в місті

1.1. Надання простору
для впровадження
ідей, проектів та
новітніх форм участі
мешканців у процесах
управління містом

1.2. Налагодження
ефективної
комунікації "громадавлада-громада"
1.3. Доступна
соціальна сфера

2. Популяризація та
модернізація освіти, культури
та спорту як переосмислених
інструментів розвитку
особистості та громади
загалом

2.1. Розвиток системи
інноваційної якісної
освіти різних форм
для всіх верств
громади

Завдання
1.1.1. Організувати
громадський простір для
втілення активностей
дієвих спільнот міста

1.1.2. Створити фонд участі
для міських ініціатив
1.2.1. Здійснити
модернізацію сайту
Чортківської міської ради
1.3.1. Сприяти інтеграції
осіб з інвалідністю в
суспільство
1.3.2. Впроваджувати
культурні події для
аудиторії третього віку
2.1.1. Провести капітальні,
поточні ремонти і
реконструкцію дошкільних
навчальних закладів та
загальноосвітніх шкіл,
будівель позашкільної
освіти.
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2.2. Культурний
розвиток та
збереження
культурної спадщини

2.3. Розвиток фізичної
культури та спорту

3. Розвинуте місто, комфортне
для інвесторів, туристів та
мешканців міста через
створення привабливого для
бізнесу та туризму
середовища

3.1. Розвиток та
ефективне
використання
інвестиційного
потенціалу міста

3.2. Створення та
забезпечення
стабільних умов
розвитку
підприємства та
малого бізнесу
3.3. Розвиток
туристичного
потенціалу міста

4. Забезпечення комфортних,

4.1. Розвиток та

2.1.2. Забезпечити
сучасним обладнанням
мережу дошкільних
навчальних закладів та
загальноосвітніх шкіл
міста.
2.1.3. Покращити якість
професійної підготовки
кадрів
2.1.4. Впровадити заходи у
сфері інклюзивної освіти.
2.2.1. Провести
осучаснення музею та
створити "Новітню"
бібліотеку.
2.2.2. Надавати підтримку
фестивальної діяльності в
місті.
2.3.1.Створити нову та
покращити наявну
матеріально – технічну
базу спортивних споруд
міста
3.1.1. Створити привабливе
середовище для залучення
інвесторів (вітчизняних,
іноземних)

3.1.2. Створити
Індустріальний парк
3.2.1. Стимулювати
місцевий економічний
розвиток

3.3.1. Створити позитивний
туристичний імідж міста
3.3.2. Покращити стан
пам'яток історії та
архітектури
4.1.1. Забезпечити місто
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дружніх до довкілля умов
проживання, роботи та
відпочинку мешканців міста

модернізація
інженерної
інфраструктури

4.2. Оптимізація
транспортної
інфраструктури

4.3. Розвиток
громадського
міського простору

4.4. Підвищення рівня
енергоефективності

якісною водою

4.1.2. Запровадити дієву
систему поводження з ТПВ
4.2.1. Впровадити
комплексну схему
організації дорожнього
руху по місту

4.2.2. Провести ремонт
дорожнього покриття та
відновлення тротуарів
4.2.3. Розвиток
громадського транспорту
4.3.1. Розробити
комплексний план
рекреаційних зон
4.3.2.Покращувати безпеку
в місті
4.4.1. Покращити стан
теплопостачання в
бюджетних закладах міста.
4.4.2. Запровадити
відновлювані джерела
енергії в енергобалансі
міста

Стратегічна ціль 1. Активізувати жителів громади шляхом
підвищення їх ініціативності та суспільної відповідальності за
управлінські процеси в місті.
Операційна ціль 1.1. Надання простору для впровадження ідей,
проектів та новітніх форм участі мешканців у процесах управління містом.
Завдання 1.1.1. Організувати громадський простір для втілення
активностей дієвих спільнот міста.
На сьогодні в місті немає облаштованих приміщень, де активним мешканцям
можна було б збиратись разом та втілювати свої ідеї. Саме тому для виконання
даного завдання передбачено кілька проектних ідей, а саме облаштування
культурно-молодіжного центру (коворкінгу), мистецько-виставкового центру та
Євроклубу. Сподіваємось, що створення Агенції розвитку Чорткова дозволить
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об’єднати навколо себе небайдужих містян, зацікавлених в розвитку міста. З
цією метою від міської Молодіжної ради також враховано пропозицію
започаткування телеграм-каналу «Волонтерський рух Чорткова».
Завдання 1.1.2. Створити фонд участі для міських ініціатив.
Передбачається створення револьверного фонду, користувачами якого мають
стати ОСББ, юридичні особи та фізичні особи-підприємці, і це сприятиме
впровадженню пріоритетних для міста ініціатив, зокрема, в сфері
енергозбереження, стартапів в сфері ІТ-технологій та ін.
Операційна ціль 1.2. Налагодження ефективної комунікації "громадавлада-громада".
Завдання 1.2.1. Здійнити модернізацію сайту Чортківської міської ради.
Наявний на сьогодні сайт Чортківської міської ради потрібно вдосконалювати
що є необхідною умовою для створення якісного, зручного інтернет-ресурсу
для донесення інформації жителям міста. Розробка ж мобільного додатку
«Твоє місто» сприятиме залученню мешканців до процесів прийняття рішень
та оперативного реагування на їх потреби.
Операційна ціль 1.3. Доступна соціальна сфера.
Завдання 1.3.1. Сприяти інтеграції осіб з інвалідністю в суспільство.
Серед заходів із забезпечення доступної соціальної сфери передбачено
проведення тижня «Синергія в різноманітності», що включатиме низку
тематичних заходів для педагогів, які працюють в інклюзивних класах; ярмарок
ручних виробів від дітей з інвалідністю; дитячу програму; лекції, семінари для
батьків дітей з інвалідністю; інклюзивні воркшопи,залучення жителів міста до
всіх заходів.
Завдання 1.3.2. Впроваджувати культурні події для аудиторії третього
віку.
Проведення «Родинного свята» у рамках святкування Дня міста
відбуватиметься в формі родинного пікніку і сприятиме згуртуванню містян та
додасть відчуття причетності до єдиної великої родини, популяризації
родинних цінностей та вихованню поваги до мами, тата, бабусі та дідуся.
Очікується залучити учасників кількістю не менше 500 осіб.
Стратегічна ціль 2. Популяризація та модернізація освіти, культури та
спорту як переосмислених інструментів розвитку особистості та громади
загалом.
Операційна ціль 2.1. Розвиток системи інноваційної якісної освіти
різних форм для всіх верств громади.
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Завдання 2.1.1. Провести капітальні, поточні ремонти та реконструкцію
дошкільних навчальних закладів та загальноосвітніх шкіл, будівель
позашкільної освіти.
Серед визначених проектів передбачено, зокрема, проведення ремонтних робіт
в шкільних їдальнях Чорткова, впровадження енергозберігаючих заходів в
загальноосвітніх школах Чорткова, створення комфортних умов навчання та
праці у ДНЗ Чорткова та реконструкцію з добудовою 2-го поверху навчальнооздоровчого комплексу Чортківського міського комунального закладу «Палац
дітей та юнацтва», будівництво актового залу в ЗОШ №6 та завершення
спортзалу. Виконання цих робіт сприятиме підвищенню рівня освітніх послуг,
що надаються загальноосвітніми закладами, а також економії коштів місцевого
бюджету на енергоносії; а реконструкція Палацу дітей та юнацтва сприятиме
покращенню ситуації щодо дозвілля дітей та їх позашкільного розвитку.
Завдання 2.1.2. Забезпечити сучасним обладнанням мережу дошкільних
навчальних закладів та загальноосвітніх шкіл міста.
Оснащення сучасним обладнанням дошкільних та загальноосвітніх закладів
міста нерозривно пов’язані із якістю знань, які надаються дітям, тому для
виконання даного завдання передбачено встановлення мультимедійного та
комп’ютерного обладнання як в школах, так і в старших групах ДНЗ міста.
Завдання 2.1.3. Покращити якість професійної підготовки кадрів.
З метою покращення якості професійної підготовки педагогів передбачено
започаткування щорічного загальноміського конкурсу «Людина року
Чорткова», з номінацією «Вчитель року», що дозволить створити умови для
обміну досвідом, підвищення престижності професії серед містян, та
стимулюватиме педагогів до нових креативних підходів до навчань та
постійного підвищення своєї професійної майстерності. Також передбачено
проведення циклу тренінгів та семінарів для педагогів з визначених напрямків, і
попередження професійного вигорання.
Завдання 2.1.4. Впровадити заходи в сфері інклюзивності освіти.
Для підвищення доступності до послуг освіти всіх мешканців міста
передбачається установка пандусів у бюджетних закладах освіти Чорткова.
Операційна ціль 2.2. Культурний розвиток та збереження культурної
спадщини.
Завдання 2.2.1. Провести осучаснення музею та створити "Новітню"
бібліотеку.
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Для популяризації роботи бібліотек міста планується їх оновлення,
забезпечення комфортними умовами для дозвілля, оновленим бібліотечним
фондом, в тому числі електронним та необхідною матеріально технічною
базою.Створено умови для доступу в бібліотеку особам з особливими
потребами. Також передбачено облаштування приміщення музею та його
модернізація, задля забезпечення умов мешканцям громади та гостям міста для
отримання якісних послуг у сфері культури
Завдання 2.2.2. Надавати підтримку фестивальної діяльності в місті.
Для оперативного ознайомлення мешкаців міста з культурними подіями в місті
заплановано розробку якісного мобільного додатку «Афіша міста». Який дасть
змогу охоплення більшої аудиторії жителів міста та формування єдиної бази
всіх культурних заходів.
Операційна ціль 2.3. Розвиток фізичної культури і спорту.
Завдання 2.3.1. Створити нову та покращити наявну матеріально –
технічну базу спортивних споруд міста
У Чорткові є достатньо багато потенційних можливостей для розвитку спорту,
але більшість об’єктів потребують оновлення. Тому для виконання даного
завдання передбачено встановлення та реконструкцію спортивних майданчиків
біля ЗОШ та ДНЗ міста, будівництво спортивного майданчика для міні-футболу
з штучним покриттям на території ЗОШ № 5, будівництво спортивного
комплексу на базі Чортківської спеціалізованої школи-інтернат № 3
спортивного профілю І-ІІІ ступенів ім. Р.Ільяшенка, будівництво скейт-парку
на стадіоні «Харчовик» по вул.Б.Хмельницького 79, модернізація стадіону
«Харчовик».
Стратегічна ціль 3. Розвинуте місто, комфортне для інвесторів,
туристів та мешканців міста через створення привабливого для бізнесу та
туризму середовища.
Операційна ціль 3.1. Розвиток та ефективне використання
інвестиційного потенціалу міста.
Завдання 3.1.1. Створити привабливе середовище для залучення інвесторів
(вітчизняних, іноземних).
Реалізація даного проекту передбачає створення ОТГ з центром в Чорткові,
налагодження співпраці із існуючими містами-партнерами: м. Добродзень,
м.Лежайськ, гміною Корчина, м. Завадське, Тарнобжезьким повітом (Польща)
та напрацювння нових партнерських зв’язки з містами і представництвами
зарубіжжя. Основні очікувані напрями спільних проектів такі:
- економічний розвиток ОТГ
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- обмін досвідом в галузі освіти, культури, спорту та туризму;
- обміни досвідом у сфері структур комунального управління;
- робота громадських організацій;
- енергоефективність та енергозбереження будівель, енергоменеджмент.
Передбачається налагодження співпраці з містами в Італії, Німеччині, Грузії.
Завдання 3.1.2. Створити Індустріальний парк.
Створюється індустріальний парк «Чортків – Захід» площею 89,83 га та
орієнтованою кількістю новостворених робочих місць до 7300. Передбачено
будівництво транспортної інфраструктури, інженерних мереж водопостачання
та водовідведення , газо- та електрокомунікацій на території індустріального
парку «Чортків - Захід». Даний проект сприятиме залученню інвестицій,
створенню нових робочих місць та подальшому розвитку міста.
Операційна ціль 3.2. Створення та забезпечення стабільних умов
розвитку підприємства та малого бізнесу.
Завдання 3.2.1.Стимулювати місцевий економічний розвиток.
За відсутності комфортних умов для ведення та розвитку бізнесу і створення
нових робочих місць маємо ризик втратити значну частину працездатного
населення, яка виїжджає за кордон у пошуку кращих можливостей. Бізнес-хаб
стане інструментом для розвитку нових підприємств, дасть інформаційну та
ресурсну підтримку, простір для налагодження співпраці між бізнесом, владою
та навчальними закладами. Для виконання завдання передбачено також
будівництво торгових кіосків в комплексі критого ринку в Чорткові.
Операційна ціль 3.3. Розвиток туристичного потенціалу міста.
Завдання 3.3.1. Створити позитивний туристичний імідж міста.
Для підвищення конкурентоспроможності та розвитку туристичного потенціалу
міста має бути розроблений бренд міста, започатковано туристично –
інформаційний центр та утворено туристичний кластер за участі Борщівського,
Заліщицького, Бучацького, Монастириського районів. Очікується, що
майбутній Регіональний центр розвитку туризму базуватиметься в Чорткові.
Також буде побудовано 3 оглядові майданчики на території міста.
Завдання 3.3.2. Покращити стан пам'яток історії та архітектури.
Для розвитку туристичного потенціалу є необхідність реставрації пам’яток
архітектури, серед переліку яких: стара ратуша (пл. Ринок 18), житлові будинки
(вул. Шевченка 1, 3 та вул. С.Бандери 13). Також для привабливості міста
освітленню підлягатимуть фасади пам’яток архітектури Домініканського
костелу та будівлі Чортківського магістрату. Важливими проектами будуть
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реконструкція центральної площі Героїв Євромайдану та площі Ринок, з
облаштуванням розв’язки біля Домініканського костелу.
Стратегічна ціль 4. Забезпечення комфортних, дружніх до довкілля
умов проживання, роботи та відпочинку мешканців міста.
Операційна ціль 4.1. Розвиток та модернізація інженерної
інфраструктури.
Завдання 4.1.1. Забезпечити місто якісною водою.
Проекти передбачають поступову заміну всіх водопроводів міста на
водопроводи більшого діаметру із сучасних матеріалів високої якості, а також
капітальний ремонт проїзної частини внутрішньо-майданчикового проїзду в
межах ділянки водозабору та ділянки проїзду від дороги Чортків-Біла до межі
водозабору. До свердловин передбачено укріплені під’їзди з розворотними
площадками та відновлення огородження ділянки водозабору, витримавши
відстані зони санітарної охорони першого поясу від свердловин для захищених
підземних горизонтів – 50 м. Також передбачено біля свердловин установку
нових металевих шаф із станціями управління. В рамках цього завдання також
буде проведено будівництво мережі водовідведення в мікрорайонах, де вона
відсутня.
Завдання 4.1.2. Запровадити дієву систему поводження з ТПВ.
Передбачено розробку і запровадження нової системи поводження з ТПВ, яка
буде спрямована на увесь цикл руху відходів – від збирання до захоронення,
базуватиметься на економічно обґрунтованих тарифах, враховуватиме
необхідність інформаційної роботи з утворювачами відходів.
Акція «Чисте довкілля – чистий Чортків» передбачає проведення
загальноміського спільного прибирання території міста та проведення навчання
щодо сортування сміття серед населення міста, проведення широкої
інформаційної кампанії щодо роздільного збирання сміття та установку
сміттєвих баків для роздільного збирання сміття.
Операційна ціль 4.2. Оптимізація транспортної інфраструктури.
Завдання 4.2.1. Провадити комплексну схему організації дорожнього руху
по місту.
На сьогодні проект організації дорожнього руху в місті проведений тільки по
вул. Шевченка, Незалежності, Копичинецькій. Всі інші вулиці потребують
комплексної схеми організації дорожнього руху. Проектами передбачається
встановлення дорожніх знаків та розмітки по всіх дорогах міста та створення
місць для паркування в місті.
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Завдання 4.2.2. Провести ремонт дорожнього покриття та відновлення
тротуарів.
В місті налічується 170 вулиць, протяжність доріг 60,7 км. На сьогодні тільки
дороги на 4 вулицях капітально відремонтовані, інші потребують або поточного
або капітального ремонту. Тротуарне покриття на деяких вулицях міста
знаходиться в неналежному стані, що ускладнює рух мешканців та підвищує
небезпеку для їхнього життя та здоров’я. Передбачено ремонт тротуарів по 110
вулицях міста.
Щороку збільшується кількість велосипедистів у місті, тому виникає
необхідність створити комфортні умови пересування для цього екологічного
виду транспорту.
Завдання 4.2.3. Розвиток громадського транспорту.
Для виконання даного завдання передбачено створити доступні можливості для
користування громадським транспортом
соціально незахищених верств
населення (придбання автобусів); забезпечити всі зупинки в місті спеціальними
конструкціями з вмонтованим LED екранами, на яких міститимуться такі дані:
- прогнозований час очікування транспортних засобів на зупинці,
- напрямок слідування по маршруту,
- час прибуття згідно розкладу, затвердженого у міській раді.
Дане електронне табло надає можливість розміщення відеореклами.
Операційна ціль 4.3. Розвиток громадського міського простору.
Завдання 4.3.1. Розробити комплексний план рекреаційних зон.
Передбачено оновлення та затвердження «Комплексну схему зелених зон міста
Чорткова». Парк ім. І.Франка знаходиться в центральній частині міста, тому є
необхідність
належного
облаштування
та
підтримання
паркової
інфраструктури. Парк «Героїв Небесної Сотні» був закладений тільки у 2018
році, тому потребує створення необхідної інфраструктури для комфортного
відпочинку та проведення дозвілля. Також передбачено облаштування парку
«Моклеків» та скверів по місту, створення пляжу на річці Серет.
Завдання 4.3.2. Покращення безпеки в місті.
Передбачено забезпечення міста інфраструктурою для підвищення рівня
безпеки руху, встановлення відеонагляду, турнікетів біля навчальних закладів,
лежачих поліцейських, світлофорів, безпечних пішохідних переходів тощо. А
також створення безпечних умов на вулицях міста та гуманного середовища
для наявних тварин шляхом зменшення чисельності безпритульних тварин.
Операційна ціль 4.4. Підвищення рівня енергоефективності.
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Завдання 4.4.1. Покращити стан теплопостачання в бюджетних закладах
міста.
Більшість закладів в місті використовують газові котельні, або отримують
тепло від центральної мережі теплопостачання. Встановлення котлів на
біопаливі дасть можливість енергоефективно споживати теплоенергію та
скоротити витрати на опалення бюджетних установ.
Завдання 4.4.2. Запровадити відновлювані джерела енергії в енергобалансі
міста.
Для виконання даного завдання передбачено застосування геліосистеми на
основі вакуумних сонячних колекторів для зміщення теплового навантаження
системи гарячого водопостачання та будівництво комунальної електростанції
на відновлюваних джерелах енергії.
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5.ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ
Таблиця 5.1
Перелік основних проектів Плану реалізації стратегії
Завдання стратегії
1.1.1. Організувати громадський простір для
втілення активностей дієвих спільнот міста

1.1.2. Створити фонд участі для міських
ініціатив
1.2.1. Здійнити модернізацію сайту
Чортківської міської ради
1.3.1. Сприяти інтеграції осіб з інвалідністю в
суспільство
1.3.2. Впроваджувати культурні події для
аудиторії третього віку
2.1.1. Провести капітальні, поточні ремонти та
реконструкцію дошкільних навчальних
закладів та загальноосвітніх шкіл, будівель
позашкільної освіти

2.1.2. Забезпечити сучасним обладнанням
мережу дошкільних навчальних закладів та
загальноосвітніх шкіл міста

Номер і назва проекту
1. Створення Агенції розвитку міста
2. Облаштування мистецько-виставкового
центру
3.Створення культурно-молодіжного
центру (коворкінгу)
4.Створення телеграм-каналу
“Волонтерський рух Чорткова”
5.Створення Євроклубу на території міста
6.Створення револьверного фонду для
міських ініціатив
7.Розробка нового дизайну офіційного
вебсайту Чортківської міської ради
8.Розробка електроних додатків
9. Тиждень «Синергія в різноманітності»
10.Проведення заходу «Родинне свято» в
рамках святкування Дня міста
11. Проведення ремонтних робіт в
шкільних їдальнях Чорткова

12.Енергоефективні загальноосвітні школи
м. Чорткова
13.Створення комфортних умов навчання
та праці у ДНЗ м. Чорткова
14.Реконструкція з добудовою 2-го
поверху навчально-оздоровчого комплексу
Чортківського міського комунального
закладу «Палац дітей та юнацтва»
15. Добудова спортивної зали та
реконструкція стрихового приміщення під
актову залу у Чортківській ЗОШ І-ІІІ
ступенів №6
16.Оснащення сучасними засобами
навчання та виховання загальноосвітніх
закладів міста
17.Оснащення мультимедійним
обладнанням старших груп 7 ДНЗ міста
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2.1.3. Покращити якість професійної
підготовки кадрів

2.1.4. Впровадити заходи в сфері інклюзивної
освіти
2.2.1. Провести осучаснення музею та
створити "Новітню" бібліотеку

2.2.2. Надавати підтримку фестивальної
діяльності в місті
2.3.1.Створити нову та покращити наявну
матеріально – технічну базу спортивних
споруд міста

3.1.1. Створити привабливе середовище для
залучення інвесторів (вітчизняних, іноземних)

18.Проведення щорічного
загальноміського конкурсу «Людина року
Чорткова»
19.Проведення професійних семінарів для
педагогів
20. Облаштування пандусів в бюджетних
закладах освіти міста
21.Створення сучасної бібліотеки
«Бібліотека для покоління Альфа та Зета»
22.Перенесення та облаштування
приміщення музею
23. Розробка мобільного додатку "Афіша
міста"
24.Встановлення та реконструкція
спортивних майданчиків біля ЗОШ та ДНЗ
міста
25.Будівництво спортивного майданчика
для міні-футболу з штучним покриттям на
території ЗОШ № 5
26.Будівництво спортивного комплексу на
базі Чортківської спеціалізованої школиінтернат № 3 спортивного профілю І-ІІІ
ступенів ім. Р.Іляшенка
27.Будівництво скейт-парку на стадіоні
«Харчовик» по вул.Б.Хмельницького, 79
28. Модернізація стадіону «Харчовик»
29. Створення ОТГ з центром в Чорткові
30. Міжнародна діяльність

3.1.2. Створити Індустріальний парк

31. Створення індустріального парку
"Chortkiv West"
3.2.1.Стимулювати місцевий економічний
32.Будівництво сучасного бізнес-хабу
розвиток
«Територія успіху»
33.Будівництво торгових кіосків в
комплексі критого ринку в м. Чорткові
3.3.1. Створити позитивний туристичний імідж 34. Розробка бренду міста
міста
3.3.2. Покращити стан пам'яток історії та
35. Створення туристично-інформаційного
архітектури
центру
36. Створення туристичного кластеру
37. Створення оглядових майданчиків
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3.3.3. Покращення стану пам'яток історії та
архітектури

4.1.1. Забезпечити місто якісною водою

4.1.2. Запровадити дієву систему поводження з
ТПВ

4.2.1. Впровадити комплексну схему
організації дорожнього руху по місту

4.2.2. Провести ремонт дорожнього покриття
та відновлення тротуарів

38.Реставрація пам’яток архітектури на
території міста Чорткова
39.Зовнішнє освітлення фасадів пам’яток
архітектури Домініканського костелу та
будівлі Чортківського магістрату
40. Реконструкція центральної площі
Героїв Євромайдану
41.Реконструкція Ринкової площі з
облаштуванням розв’язки дорожнього руху
біля Домініканського костелу
42.Реконструкція системи водопостачання
в місті
43. Модернізація інфраструктури
санітарної охорони центрального
водозабору питного водопостачання
44. Будівництво мережі центрального
водовідведення
45. Розробка комплексу заходів для
забезпечення збору, сортування, утилізації
ТПВ комунальними установами міста та
вивезення негабаритних і ремонтних
відходів міста
46. Щорічна акція "Чисте довкілля - чистий
Чортків"
47. Комплексна схема організації
дорожнього руху по місті
48. Відведення зон для паркування та
будівництво нових паркувальних
комплексів
49.Ремонт дорожнього покриття вулиць
міста
50.Ремонт тротуарів по вулицях міста
51.Будівництво велодоріжок по місту

4.2.3. Розвиток громадського транспорту
4.3.1. Розробити комплексний план
рекреаційних зон

52. Придбання муніципального транспорту
53. «Розумна зупинка»
54. Оновити «Комплексну схему зелених
зон міста Чорткова» та забезпечити догляд
за усіма зеленими насадженнями в місті
55.Реконструкція та благоустрій парку
культури та відпочинку ім. І.Франка
56.Облаштування парку «Героїв
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4.3.2.Покращення безпеки в місті
4.4.1. Покращити стан теплопостачання в
бюджетних закладах міста
4.4.2. Запровадити відновлювані джерела
енергії в енергобалансі міста

Небесної Сотні»
57.Облаштування парку «Моклеків»
58.Облаштування скверів в місті
59. Створення пляжу на річці Серет
60.Підвищити безпеку руху
61.Створення притулку для тварин
62. Встановлення котлів на біопаливі в
бюджетних закладах міста
63. Встановлення вакуумних колекторів в
ДНЗ міста
64. Створення комунальної електростанції
на відновлюваних джерелах енергії

В Таблиці 5.2 відображено проекти із зазначенням сум фінансування та
відповідних періодів їх впровадження.
Таблиця 5.2
Перелік проектів, що підлягають впровадженню на території
Чортківської міської ради протягом 2019-2026 років
із зазначенням сум фінансування
№ п/п

Проект

Обсяги фінансування, тис. грн.
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Стратегічна ціль 1. Розвиток громади
Операційна ціль 1.1. Надання простору для впровадження ідей, проектів та новітніх форм
участі мешканців у процесах управління містом.
Завдання 1.1.1. Організація громадського простору для втілення активностей дієвих спільнот міста.
Створення Агенції
1.
500
500
400
300
200
100
розвитку міста
Облаштування
2.
500
1500
500
500
мистецьковиставкового центру
Створення
3.
культурно500
1000
500
молодіжного центру
(коворкінгу)
Створення телеграм
4.
- каналу
100
“Волонтерський рух
Чорткова”
Створення
5.
50
50
50
50
Євроклубу на
території міста
Завдання 1.1.2. Створення фонду участі для міських ініціатив
Створення
6.
500
револьверного фонду
для міських ініціатив
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Операційна ціль 1.2. Налагодження ефективного діалогу “громада-влада-громада”
Завдання 1.2.1. Модернізація сайту Чортківської міської ради
Розробка нового
7.
дизайну офіційного
90
60
вебсайту
Чортківської міської
ради
Розробка електроних 90
8.
60
додатків
Операційна ціль 1.3. Доступна соціальна сфера
Завдання 1.3.1. Сприяти інтеграції осіб з інвалідністю в суспільство
9.
Тиждень «Синергія в 100
100
100
100
100
100
100
100
різноманітності»
Завдання 1.3.2. Культурні події для аудиторії третього віку
10.
Проведення заходу
«Родинне свято»
100
100
100
100
100
100
100
100
рамках святкування
Дня міста
Стратегічна ціль 2. Освіта, культура, спорт
Операційна ціль 2.1. Розвиток системи інноваційної, якісної освіти різних форм усіх верств
ггромади.
Завдання 2.1.1. Проведення капітальних, поточних ремонтів дошкільних навчальних закладів,
загальноосвітніх шкіл та закладів позашкільної освіти.
Проведення
11.
ремонтних робіт у
300
1500
1500
2000
2000
шкільних їдальнях
Чорткова
Енергоефективні
12.
6393 6000 12000 14000 18000
20000
20000
270
загальноосвітні
школи м. Чорткова
Створення
13.
комфортних умов
12000 12000 12000 12000
12000
12000 12000
навчання та праці у
ДНЗ м. Чорткова
Реконструкція з
14.
добудовою 2-го
поверху навчальнооздоровчого
комплексу
4001 3 901
Чортківського
міського
комунального закладу
«Палац дітей та
юнацтва»
Добудова спортивної
15.
зали та реконструкція
стрихового
приміщення під
2120
актову залу у
Чортківській ЗОШ ІІІІ ст.№6
Завдання 2.1.2. Забезпечити сучасним обладнанням мережу дошкільних навчальних закладів та
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загальноосвітніх шкіл міста.
Оснащення
16.
сучасними засобами
навчання та
255
255
255
255
виховання
загальноосвітні
заклади міста.
Оснащення
17.
мультимедійним
60
60
60
обладнанням старших
груп 7 ДНЗ міста
Завдання 2.1.3. Покращення якості професійної підготовки кадрів (участь в тренінгах, семінарах) та
проведення конкурсів для педагогів
Проведення
18.
щорічного
64
64
64
64
64
64
64
загальноміського
конкурсу «Людина
року Чорткова»
Проведення
19.
професійних
100
100
100
100
100
100
100
семінарів для
педагогів
Завдання 2.1.4. Розвиток інклюзивної освіти
Облаштування
20.
пандусів в
100
100
100
100
бюджетних закладах
освіти міста
Операційна ціль 2.2. Культурний розвиток та збереження культурної спадщини громади
Завдання 2.2.1. Осучаснення музею та створення новітньої бібліотеки
Створення сучасної
21.
бібліотеки
1047
1242 1480,5
«Бібліотека для
покоління Альфа та
Зета»
Перенесення та
22.
500
500
облаштування
приміщення музею
Завдання 2.2.2. Сприяння та підтримка фестивальної діяльності
Розробка мобільного
23.
додатку «Афіша
25
міста»
Операційна ціль 2.3. Розвиток культури та спорту
Завдання 2.3.1. Створення нової та покращення існуючої матеріально-технічної бази спортивних
споруд міста
24.
Встановлення та
реконструкція
спортивних
8468
300
300
300
300
300
300
300
майданчиків біля
ЗОШ та ДНЗ міста
25.

Будівництво
спортивного
майданчика для міні-

766,6

766,6

766,6
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футболу з штучним
покриттям на
території ЗОШ № 5
26.
Будівництво
спортивного
комплексу на базі
Чортківської
спеціалізованої
6400 6400
9500
9500
школи-інтернат № 3
спортивного
профілю І-ІІІ
ступенів ім.
Р.Іляшенка
27.
Будівництво скейтпарку на стадіоні
«Харчовик» по
400
вул.Б.Хмельницького
,79
28.
Модернізація
500
500
500
500
стадіону «Харчовик»
Стратегічна ціль 3. Економічний розвиток міста
Операційна ціль 3.1. Розвиток та ефективне використання інвестиційного потенціалу міста
Завдання 3.1.1. Створення привабливого середовища для залучення інвесторів (вітчизняних,
іноземних)
Створення ОТГ з
29.
25
центром в Чорткові
Міжнародна
30.
100
70
50
діяльність
Завдання 3.1.2. Створення індустріального парку
Створення
31.
індустріального
2000
8000
парку «Chortkiv
West»
Операційна ціль 3.2. Створення та забезпечення стабільних умов розвитку підприємництва та
малого бізнесу
Завдання 3.2.1.Стимулювати місцевий економічний розвиток
Будівництво
32.
сучасного бізнес22699
хабу «Територія
успіху»
Будівництво
33.
торгових кіосків в
4000
5000
комплексі критого
ринку в м. Чорткові
Операційна ціль 3.3. Розвиток туристичного потенціалу міста
Завдання 3.3.1. Створення позитивного туристичного іміджу міста
Розробка бренду
34.
200
міста
35.

Створення
туристично-

300

300

300

150

150

150

150
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інформаційного
центру
Створення
36.
500
туристичного
кластеру
Створення
37.
600
500
300
оглядових
майданчиків
Завдання 3.3.2. Покращення стану пам’яток історії та архітектури
Реставрація пам’яток
архітектури на
1350 1620 1558,9
2000
2000
2000
території міста
Чорткова
Зовнішнє освітлення
39.
фасадів пам’яток
архітектури
Домініканського
костелу та будівлі
Чортківського
магістрату
Реконструкція
40.
270
270
центральної площі
Героїв Євромайдану
Реконструкція
41.
Ринкової площі з
облаштуванням
2700
2700
розв’язки дорожнього
руху біля
Домініканського
костелу
Стратегічна ціль 4. Комфортне місто
Операційна ціль 4.1. Розвиток та модернізація інженерної інфраструктури
Завдання 4.1.1 Забезпечення міста якісною водою
Реконструкція
42.
системи
2726
4400
4400
4400
4400
водопостачання в
місті
Модернізація
43.
інфраструктури
санітарної охорони
2621,3 1297,7 1959,5
центрального
водозабору питного
водопостачання
Будівництво мережі
44.
11000 9000
10000
4000
центрального
водовідведення
Завдання 4.1.2 Поводження з твердими побутовими відходами
38.

45.

Розробка комплексу
заходів для
забезпечення збору,
сортування, утилізації
ТПВ комунальними

2000

2000

2000

2000

2000

2000

700

500

2000
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установами міста та
вивезення
негабаритних і
ремонтних відходів
міста
Щорічна акція «Чисте
46.
700
600
600
600
600
довкілля – чистий
Чортків»
Операційна ціль 4.2. Оптимізація транспортної інфраструктури

600

600

600

Завдання 4.2.1. Комплексна схема організації дорожнього руху по місті
Комплексна схема
організації
450
600
600
дорожнього руху по
місті
Відведення зон для
48.
паркування та
будівництво нових
паркувальних
5000
500
500
комплексів
Завдання 4.2.2. Ремонт дорожнього покриття та відновлення тротуарів
47.

Ремонт дорожнього
7082
5000
5000
покриття вулиць
міста
Ремонт тротуарів по
50.
4000
4000
4000
вулицях міста
Будівництво
51.
1700
2200
велодоріжок по
місту
Завдання 4.2.3. Розвиток громадського транспорту
49.

52.

53.

Придбання
муніципального
транспорту
«Розумна зупинка»

5000

5000

5000

5000

5000

4000

4000

4000

2000

2000

10000

5200

4000
1500

1500

1500

Операційна ціль 4.3. Розвиток громадського міського простору
Завдання 4.3.1. Розробка комплексного плану рекреаційних зон
54.

55.

Оновити
«Комплексну схему
зелених зон
містаЧорткова» та
забезпечити догляд
за усіма зеленими
насадженнями в
місті
Реконструкція та
благоустрій парку
культури та
відпочинку ім.
І.Франка

680

2099

2008,4

10000

3800
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Облаштування парку
1700
«Героїв Небесної
Сотні»
Облаштування парку
57.
800
«Моклеків»
Облаштування
58.
600
скверів в місті
Створення пляжу на
59.
річці Серет
Завдання 4.3.2. Покращення безпеки в місті
56.

600
1200
600

600

600

500

500

500

Підвищити безпеку
500
500
500
500
руху
Створення притулку
61.
3000
2000
5000
для тварин
Операційна ціль 4.4. Підвищення рівня енергоефективності

500

60.

600

Завдання 4.4.1. Покращення теплопостачання в бюджетних закладах міста
Встановлення котлів
на біопаливі в
1200
1200
1200
бюджетних закладах
міста
Завдання 4.4.2. Відновлювані джерела енергії в енергобалансі міста
62.

63.

64.

Встановлення
вакуумних колекторів
в ДНЗ міста
Створення
комунальної
електростанції на
відновлюваних
джерелах енергії

700

700

700

700

700

700

700

150000 150000

В Таблиці 5.3 відображено показники ефективності реалізації проектів в
розрізі завдань.
Таблиця 5.3
Показники ефективності реалізації проектів в розрізі завдань
Завдання
Показники
Стратегічна ціль 1. Активізувати жителів громади шляхом підвищення їх ініціативності та
суспільної відповідальності за управлінські процеси в місті
Операційна ціль 1.1. Надання простору для впровадження ідей, проектів та новітніх форм
участі мешканців у процесах управління містом
1.1.1. Організувати громадський
• Діє «Агенція розвитку Чорткова»;
простір для втілення активностей
• Облаштоване приміщення мистецько–виставкового
дієвих спільнот міста
центру;
• Культурно – молодіжний центр активно функціонує;
• Діє телеграм-канал «Волонтерський рух Чорткова»,

Кількість підписників, осіб.
• Створено Євроклуб. Кількість учасників клубу, осіб.
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1.1.2. Створити фонд участі для
міських ініціатив

• функціонує револьверний фонд. Кількість юридичних
осіб, ОСББ та фізичних осіб-підприємців, котрі
користуються його послугами, од.

Операційна ціль 1.2. Налагодження ефективної комунікації "громада-влада-громада"
1.2.1. Здійнити модернізацію
• Модернізовано веб-сайт Чортківської міської ради.
сайту Чортківської міської ради
Відсоток опитаних відвідувачів сайту, що оцінили його

як якісний, зручний інтернет-ресурс для донесення
інформації - не менше 80%;
• Працює електронний додаток «Твоє місто».
Кількість користувачів додатку, осіб.
Операційна ціль 1.3. Доступна соціальна сфера
1.3.1. Сприяти інтеграції осіб з
• Проведено тиждень «Синергія в різноманітності».
інвалідністю в суспільство
Кількість учасників всіх заходів тижня, осіб.
1.3.2. Впроваджувати культурні
• Започатковано щорічне проведення заходу «Родинне
події для аудиторії третього віку
свято» в рамках святкування Дня міста. Кількість

учасників заходу, осіб.
Стратегічна ціль 2. Популяризація та модернізація освіти, культури та спорту як
переосмислених інструментів розвитку особистості та громади загалом
Операційна ціль 2.1. Розвиток системи інноваційної якісної освіти різних форм для всіх
верств громади
2.1.1. Провести капітальні, поточні • Кількість ДНЗ та загальноосвітніх шкіл, будівель
ремонти та реконструкцію
позашкільної освіти, в яких проведено, відповідно,
дошкільних навчальних закладів
капітальний ремонт, реконструкцію, од.;
та загальноосвітніх шкіл, будівель • Сума економії бюджетних кошів, тис. грн.;
позашкільної освіти.
• Обсяг зменшення викидів СО2, тис. м куб. (якщо
застосовується для даного виду робіт);
• Кількість дітей, для яких покращились умови навчання,
осіб;
• Кількість педагогів, тех. персоналу, для яких покращились
умови роботи;
• Збільшення/зменшення у % кількості дітей, що

2.1.2. Забезпечити сучасним
обладнанням мережу дошкільних
навчальних закладів та
загальноосвітніх шкіл міста.

відвідують навчально-оздоровчий комплекс
Чортківського міського комунального закладу «Палац
дітей та юнацтва» після реконструкції відносно до
початкової кількості до проведення відповідних робіт;
• Кількість створених нових робочих місць в результаті
реконструкції навчально-оздоровчого комплексу
Чортківського міського комунального закладу «Палац
дітей та юнацтва», од.
• Кількість комплектів придбання відповідної техніки
для загальноосвітніх шкіл міста (телевізори, ноутбуки,
проектори, принтери);
• Кількість учнів, котрі отримали можливість навчання з
використанням придбаних комплектів відповідної
техніки, осіб;
• Кількість придбання відповідного мультимедійного
обладнання (дошки) для дошкільних навчальних
закладів міста, од.;
• % вихователів ДНЗ від загальної їх кількості, які
пройшли навчання з використання відповідного
мультимедійного обладнання;
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2.1.3. Покращити якість
професійної підготовки кадрів

2.1.4. Впровадити заходи у сфері
інклюзивної освіти

• % вихователів ДНЗ від загальної їх кількості, які
використовують нове обладнання для організації
навчання;
• Кількість вихованців ДНЗ, які отримали можливості
якіснішого рівня освіти, осіб
• Проведено
щорічний
загальноміський
конкурс
«Людина року Чорткова»;
• % спеціалістів, які взяли участь у конкурсі, до
загальної їх кількості;
• % дорослого населення міста, яке поінформоване про
проведення і результати вказаного конкурсу;
• Проведено цикл щорічних тренінгів і семінарів з
частотою 1 р/квартал за такими профільними
напрямками: «Українська мова і література»,
«Математика», «Фізика», «Хімія», «Фізична культура», «
Іноземна мова», « Біологія» , « Географія» та інших
предметів, а також з попередження професійного
вигорання;
• Кількість проведених тренінгів, семінарів, од.;
• % педагогів, які взяли участь у семінарах і тренінгах
відповідно до їх профілю, відносно до загальної їх
кількості.
• Кількість облаштованих пандусів для безпечного і
комфортного доступу до закладів освіти, од;
• Кількість закладів освіти, облаштованих пандусами, од.

Операційна ціль 2.2. Культурний розвиток та збереження культурної спадщини
2.2.1. Провести осучаснення
• Створено сучасну бібліотеку «Бібліотека для
музею та створити "Новітню"
покоління Альфа та Зета»;
бібліотеку
• Збільшення/зменшення кількості відвідувачів

бібліотеки, порівняно з ситуацією до створення об’єкту,
%;
• Облаштовано нове приміщення для музею;
• Збільшення/ зменшення кількості відвідувачів музею,
порівняно із ситуацією до перенесення, %.
2.2.2.
Надавати
підтримку • Розроблено мобільний додаток «Афіша міста».
фестивальної діяльності в місті
Кількість користувачів, осіб.
Операційна ціль 2.3. Розвиток фізичної культури та спорту
2.3.1.Створити нову та покращити • Кількість встановлених, реконструйованих
наявну матеріально – технічну
спортивних майданчиків, в тому числі для гри в мінібазу спортивних споруд міста
футбол, од.
• Побудовано та введено в експлуатацію спортивний

комплекс на базі Чортківської спеціалізованої школи інтернат №3 спортивного профілю І-ІІІ ступенів ім.
Р.Ільяшенка. Кількість заходів, які щорічно проводяться
на спортивному комплексі, в т.ч. Всеукраїнского рівня,
од. Кількість осіб, які користувалися з послуг
спортивного комплексу за рік, осіб;
• Побудовано та введено в експлуатацію скейт-парк на
стадіоні «Харчовик» по вул. Б. Хмельницького ,79.
Кількість осіб, які користувались з послуг скейт-парку за
рік, осіб;
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• Оновлено трибуни та зведено накриття трибун на

стадіоні «Харчовик»
Стратегічна ціль 3. Розвинуте місто, комфортне для інвесторів, туристів та мешканців міста
через створення привабливого для бізнесу та туризму середовища
Операційна ціль 3.1. Розвиток та ефективне використання інвестиційного потенціалу міста
3.1.1. Створити привабливе
• Створено ОТГ з центром в Чорткові
середовище для залучення
• Кількість переглянутих умов партнерства із містамиінвесторів (вітчизняних,
побратимами Польщі, од.;
іноземних)

• Кількість підписаних нових угод про партнерство, од.;
• Кількість реалізованих спільних проектів, од.
• Створений та облаштований індустріальний парк
«Chortkiv West»

3.1.2. Створити Індустріальний
парк
Операційна ціль 3.2. Створення та забезпечення стабільних умов розвитку підприємництва
та малого бізнесу
3.2.1.Стимулювати місцевий
• Функціонує сучасний бізнес - хаб «Територія успіху»;
економічний розвиток
• Створено інкубатор з розвитку підприємництва;
• Чортківський міський комунальний ринок

перенесений в нове приміщення критого ринку;
• Кількість встановлених нових торгових рядів, од.;
• % зайнятих нових торгових місць порівняно із
проектною потужністю.
Операційна ціль 3.3. Розвиток туристичного потенціалу міста
3.3.1. Створити позитивний
• Чортків має розроблений бренд;
туристичний імідж міста
• Функціонує туристично – інформаційний центр;

•

3.3.2. Покращити стан пам'яток
історії та архітектури

Створано
кластер
за
участі
Борщівського,
Заліщицького,
Бучацького,
Монастириського
районів;
• Започатковано діяльність Регіонального центру
розвитку туризму в Чорткові;
• Побудовано 3 оглядові майданчики в місті.
• Відреставровані пам’ятки архітектури: стара ратуша
(пл. Ринок 18), житлові будинки (вул. Шевченка 1, 3 та
вул. С.Бандери 13);
• Освітлено
фасади
пам’яток
архітектури
Домініканського костелу та будівлі Чортківського
магістрату;
• Реконструйовано
центральну
площу
Героїв
Євромайдану та площу Ринок з транспортною
розв’язкою біля Домініканського костелу.

Стратегічна ціль 4. Забезпечення комфортних, дружніх до довкілля умов проживання, роботи

та відпочинку мешканців міста
Операційна ціль 4.1. Розвиток та модернізація інженерної інфраструктури
4.1.1. Забезпечити місто якісною
• Протяжність
водомереж, на яких здійснено
водою.
реконструкцію, капітальний ремонт, км та у % до

загальної протяжності водомереж;
• Підвищення якості питної води за сукупністю
охоплених відповідних характеристик – не менше 15%;
• Обгороджено територію центрального водозабору, %
до загальної її протяжності;
• Облаштовано дорожнє покриття проїзду та підїздів до
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свердловин з розворотніми майданчиками, % до потреби
вказаних робіт;
• Замінено станції управління насосними агрегатами із
встановленням їх у металеві шафи. Кількість
встановлених шаф, од.;
• Кількість робітників центального водозабору, для яких
покращились умови роботи, осіб;
• Протяжність побудованих мереж водовідведення.
• Затверджено Програму поводження з ТПВ в місті;
• Скорочено об’єми ТПВ в бюджетних установах;
• Скорочено об’єми ТПВ від населення;
• Започатковано щорічну акцію «Чисте довкілля – чистий
Чортків». Кількість учасників, осіб.;
• Кількість осіб, які пройшли навчання
роздільного
збирання сміття, осіб;
• Кількість встановлених баків для сортування сміття, од.
Операційна ціль 4.2. Оптимізація транспортної інфраструктури
4.2.1. Впровадити комплексну
• На 100% доріг встановлена розмітка та дорожні знаки,
схему організації дорожнього руху 60,7км, кількість вулиць 170;
по місту
• Кількість парковок в місті..
4.2.2. Провести ремонт
• % вулиць міста, які за рік були охоплені ремонтними
дорожнього покриття та
роботами;
відновлення тротуарів
• Кількість вулиць, на яких проводились ремонтні
4.1.2. Запровадити дієву систему
поводження з ТПВ

4.2.3. Розвиток громадського
транспорту

роботи дорожнього покриття у звітному році, од.;
• Кількість вулиць, на яких здійснювався ремонт
покриття тротуарів у звітному році, од.
• Протяжність побудованих велодоріжок за звітний рік,
км;
• Облаштовано розв’язку біля Домініканського костелу;
• Кількість придбаних автобусів, од.;
• Кількість
соціально
незахищених
осіб,
які
скористались проїздом в придбаних автобусах за звітний
рік, осіб;
• Кількість «розумних зупинок», що функціонують в
місті, од.

Операційна ціль 4.3. Розвиток громадського міського простору
4.3.1. Розробити комплексний
• Оновлено і затверджено «Комплексну схему зелених
план рекреаційних зон
зон містаЧорткова»;

•
•
•
•
•

4.3.2.Покращення безпеки в місті

Кількість зелених насаджень , що охороняються;
Облаштовано парк ім.І.Франка;
Облаштовано парк «Героїв Небесної Сотні»;
Облаштовано парк «Моклеків»;
Облаштовано сквери в місті;
• Створено пляж на річці Серет.
• Кількість встановлених «лежачих поліцейських»;
• Кількість встановлених систем відеонагляду
навчальних закладах та по місту;
• Зменшення кількості аварійних випадків в місті,%;
• Створено притулок для тварин;
• Зменшено кількість безпритульних тварин в місті.

в

Операційна ціль 4.4. Підвищення рівня енергоефективності
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4.4.1. Покращити стан
теплопостачання в бюджетних
закладах міста
4.4.2. Запровадити відновлювані
джерела енергії в енергобалансі
міста

• Кількість

встановлених котлів на біопаливі в
бюджетних закладах міста, од.;
• % охоплених встановленням котлами на біопаливі
закладів міста відносно до потреби.
• Кількість встановлених вакуумних колекторів в ДНЗ
міста, од.;
• %
охоплених
встановленням
вакуумними
колекторами ДНЗ міста по відношенню до потреби;
• Створено
комунальну
електростанцію
на
відновлюваних джерелах енергії.

6. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ РЕАЛІЗАЦІЇ,
МОНІТОРИНГУ ТА ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТРАТЕГІЇ
Основною метою моніторингу є забезпечення реалізації та постійна
підтримка актуальності Стратегічного плану розвитку.
Моніторинг стратегічного плану має стимулювати до реалізації
стратегічного плану, дозволяє оцінити ступінь досягнення стратегічних та
оперативних цілей, створити підґрунтя для отримання інформації, необхідної
для прийняття рішення щодо розподілу ресурсів на досягнення цілей чи їх
коригування.
Моніторинг базується на розгляді основних показників по кожному
пріоритетному напрямку та аналізі стану досягнення відносно до запланованих
результатів.
Функція збирання інформації, її обробки та підготовки аналітичних
записок, пропозицій та рекомендацій щодо впровадження Стратегічного плану
розвитку покладаються на відділ муніципального розвитку, інновацій та
енергоефективності Чортківської міської ради. Вказаний відділ також:
• організовує зустрічі експертної групи, основну частину якої формують
члени робочої групи, що займались підготовкою Стратегічного плану
розвитку;
• веде сторінку в мережі фейсбук стосовно впровадження Стратегічного
плану розвитку та готує публікації з цього приводу на офіційному сайті
Чортківської міської ради та інформаційному віснику;
• інформує мешканців про можливості залучення в якості волонтерів з
питань впровадження проектів, передбачених в Стратегічному плані.
Експерта група з питань впровадження Стратегічного плану розвитку
формується на основні членів робочої групи, що займались підготовкою
Стратегічного плану розвитку, і затверджується відповідним розпорядженням
міського голови. Засідання експертної групи є відкритими, про дату, час та
місце їх проведення не пізніше, ніж за 3 дні, розміщується відповідне
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оголошення на офіційному сайті Чортківської міської ради та в мережі фейсбук
в групі «Стратегія розвитку Чорткова», в інших доступних джерелах, щоб всі
бажаючі могли долучитись до її роботи.
Зустрічі експертної групи відбуваються 1 раз на квартал, а в разі потреби
група може збиратись і через менші проміжки часу, але не рідше 2 разів на рік.
Експерта група аналізує стан впровадження проектів Стратегічного плану
розвитку, обговорює та готує пропозиції до керівництва міської ради щодо його
коригування, уточнення, доповнення. В підготовленому аналізі зазначаються
стан виконання кожного завдання та причини їх невиконання, вносяться
пропозиції щодо покращенню стану виконання, а також щодо необхідності
коригування стратегічного плану. За необхідності вносяться пропозиції щодо
вдосконалення чинної системи моніторингу.
Зміни до Стратегічного плану розвитку виносяться на сесію міської ради і
приймається відповідне рішення.
Щороку, 1 раз на рік, Чортківський міський голова у своєму щорічному звіті
інформує мешканців, депутатських корпус про стан реалізації Стратегічного
плану розвитку.
Мал. 6.1. Схема дій щодо впровадження Стратегічного плану
Затверджується Стратегічний план розвитку Чортківської міської ради

Розпорядженням міського голови створюється постійна експертна група з моніторингу
реалізації Стратегічного плану розвитку на основі членів робочої групи, що брали участь в
розробці Стратегічного плану; очолює експертну групу Чортківський міський голова

Завдання Стратегічного плану групуються для виконання на черговий рік, закріплюються
за особами-відповідальними виконавцями, у разі потреби – за групою осіб, при цьому
визначається керівник. Про стан поточного виконання завдань, проблеми, які виникають та
можливості, не рідше 1 раз на квартал, надається інформація до відділу муніципального
розвитку, інновацій та енергоефективності Чортківської міської ради

На засіданнях експертної групи розглядаються проміжні звіти по всіх пріоритетних
напрямках Стратегічного плану. Результати проміжних аналізів, у разі потреби коригувань,
доповнень, уточнень Стратегічного плану розглядаються на сесії міської ради, а в разі
відсутності таких коригувань, доповнень, уточнень – не рідше 1 разу на рік
оприлюднюються Чортківським міським головою у своєму щорічному звіті.
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7. ПЕРЕЛІК ТЕХНІЧНИХ ЗАВДАНЬ НА ПРОЕКТИ МІСЦЕВОГО
РОЗВИТКУ
Технічні завдання на проекти місцевого розвитку Операційної цілі 1.1.
Надання простору для впровадження ідей, проектів та новітніх форм
участі мешканців у процесах управління містом
Завдання Стратегії,
якому відповідає
проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія впливу
проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод

1.1.1. Організувати громадський простір для втілення
активностей дієвих спільнот міста
1. Створення Агенції розвитку міста
Створення умов для сталого розвитку міста Чорткова,
підвищення інвестиційної привабливості та залучення
зовнішнього фінансування
Чортківська міська рада
29 017 тис. осіб

Створити комунальну установу «Агенція розвитку Чорткова» з
метою сприяння реалізації стратегії розвитку міста, надання
аналітичної підтримки цьому процесу, залучення для проектів
Стислий опис проекту:
розвитку міста позабюджетних фінансових та інших ресурсів,
інвестицій, а також налагодження партнерських відносин з
містами-побратимами та донорськими організаціями.
Очікувані результати:
В місті діє «Агенція розвитку Чорткова».
• Підготувати установчі документи, здійснити реєстрацію
юридичної особи;
Ключові заходи
• Розробити організаційну структуру Агенції розвитку міста,
проекту:
штатний розклад;
• Підготувати плани діяльності Агенції.
Період здійснення:
2022 – 2026 р. р.
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Разом
Орієнтовна вартість
0
500
500
400
300
200
100
2000
проекту, тис. грн.
Джерела
міський бюджет, кошти МТД
фінансування:
Ключові потенційні
Чортківська міська рада
учасники проекту
Інше:
Завдання Стратегії,
якому відповідає
проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія впливу
проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод

1.1.1. Організувати громадський простір для втілення
активностей дієвих спільнот міста
2.Облаштування мистецько-виставкового центру
Створення простору для впровадження мистецьких ідей жителів
міста
Чортківська міська рада
29 017 тис. осіб
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Проект передбачає реконструкцію приміщення «старої ратуші»
та його переобладнання на мистецько–виставковий центр.
Очікувані результати: • Облаштоване приміщення мистецько – виставкового центру
• Розробити проектно-кошторисну документацію;
• Провести реконструкції приміщення;
Ключові заходи
проекту:
• Облаштувати приміщення під мистецько-виставковий центр;
• Ввести в експлуатацію.
Період здійснення:
2020 – 2023 р.р.
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Разом
Орієнтовна вартість
0
500 1500 500
500
0
0
0
3000
проекту, тис. грн.
Джерела
Міський бюджет, обласний бюджет, державний бюджет кошти
фінансування:
МТД
Ключові потенційні
Управління культури, туризму та релігії міської ради
учасники проекту
Інше:
Стислий опис проекту:

Завдання Стратегії,
якому відповідає
проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія впливу
проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод

1.1.1. Організувати громадський простір для втілення
активностей дієвих спільнот міста
3.Створення культурно – молодіжного центру (коворкінгу)
Створення молодіжного центру для культурного дозвілля та
розвитку молоді міста Чорткова
Чортківська міська рада
1тис. осіб

Культурно-молодіжний центр - це відкритий простір для роботи,
відпочинку та розвитку молодіжних та громадських організацій
Чорткова
за
принципами
доступності
та
спільної
відповідальності. Даний центр працюватиме у форматі
Стислий опис
коворкінгу чи хабу. Місією центру буде всебічний розвитку
проекту:
людини через розвиток активності у неформальних та
формальних організаціях, навчання агентів змін та скерування
молоді до роботи над принципами сталого розвитку, громадської
активності.
Очікувані результати: • Культурно – молодіжний центр активно функціонує
• Виготовити проектно-кошторисну документацію;
• Здійснити будівництво приміщення культурно-молодіжного
центру;
Ключові заходи
• Облаштувати центр та закупити необхідний інвентар;
проекту:
• Сформувати штат працівників (із числа молоді);
• Визначити план роботи;
• Провести заходи з популяризації центру та залучення молоді.
Період здійснення:
2020 – 2022 р.р.
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Разом
Орієнтовна вартість
0
500
1000
500
0
0
0
0
2000
проекту, тис. грн.
Джерела
міський бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, кошти
фінансування:
МТД
Ключові потенційні
Чортківська міська рада
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учасники проекту
Інше:
1.1.1. Організувати громадський простір для втілення
Завдання Стратегії,
якому відповідає проект: активностей дієвих спільнот міста
Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія впливу
проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Стислий опис проекту:
Очікувані результати:
Ключові заходи
проекту:

4.Створення
телеграм-каналу
«Волонтерський
рух
Чорткова»
Забезпечити інформування мешканців про волонтерські
можливості та залучення до волонтерства молоді.
Чортківська міська рада
2 тис. осіб
Передбачається створення телеграм-каналу «Волонтерський рух
Чорткова», де будуть публікуватися актуальні волонтерські
можливості для молоді міста.
Діє телеграм-канал «Волонтерський рух Чорткова», кількість
підписників – близько 2 тис. осіб.
• Створити телеграм-канал;
• Забезпечити наповнення та модерацію каналу;
• Організувати інформаційну кампанію щодо популяризації
каналу серед молоді міста.
2019 – 2027 р.р.

Період здійснення:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Разом
Орієнтовна вартість
0
100
0
0
0
0
0
0
0
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування: Не потребує (за підтримки Молодіжної громадської ради)
Ключові потенційні
Молодіжна рада
учасники проекту
Інше:
1.1.1. Організувати громадський простір для втілення
Завдання Стратегії,
якому відповідає проект: активностей дієвих спільнот міста
Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія впливу
проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод

Стислий опис проекту:

5.Створення Євроклубу на території міста
Створити умови для самоорганізації молодих людей, що сприяє
їх творчій реалізації, залученню до участі в європейських
ініціативах, громадській діяльності, інформуванню з питань
європейської інтеграції та реалізації проектів неформальної
освіти серед однолітків.
Чортківська міська рада
1,5 тис. осіб
Створення даної організації допоможе інформувати й виховувати
молодих людей в дусі спільних європейських цінностей,
сприяючи
встановленню
партнерських
стосунків
із
європейськими молодіжними неурядовими організаціями,
підтримуючи курс України на інтеграцію до європейських
структур.
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Очікувані результати:
Ключові заходи
проекту:

Клуб займається організацією різноманітних заходів з метою
поширення інформації про ЄС. Кількість учасників клубу в
перші 6 місяців діяльності організації – не менше 30 осіб.
• Створити ініціативну групу на базі однієї з бібліотек міста,
розробити статут;
• Знайти партнерів;
• Напрацювати напрямки діяльності Євроклубу.
2021 - 2023 р. р.

Період здійснення:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Разом
Орієнтовна вартість
0
0
50
50
50
0
0
0
150
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування: міський бюджет, кошти МТД
Відділ
муніципального
розвитку,
інновацій
та
Ключові потенційні
енергоефективності міської ради, Молодіжна громадська рада,
учасники проекту
загальноосвітні заклади міста, вищі навчальні заклади, бібліотеки
Інше:
Завдання Стратегії, якому
відповідає проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія впливу
проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод

Стислий опис проекту:

Очікувані результати:
Ключові заходи
проекту:
Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники проекту

1.1.2.Створити фонд участі для міських ініціатив
6.Створення револьверного фонду для міських ініціатив
Створити умови для фінансової підтримки міських ініціатив
Чортківська міська рада
10 тис. осіб
Проект передбачає створення окремого цільового грошового
фонду, який надаватиме кошти на низьковідсотковій основі на
реалізацію міських ініціатив ОСББ, громадським організаціям чи
юридичним особам, фізичним особам-підприємцям за такими
напрямками:
- IT;
-креативні (мурали, зони відпочинку, фестивалі та ін.);
- інноваційні стартапи;
- енергозберігаючі заходи.
В місті функціонує револьверний фонд. Його послугами на
другий рік діяльності користуються не менше 5 юридичних осіб,
ОСББ та фізичних осіб-підприємців.
• Затвердити Положення та Програми револьверного фонду;
• Розробити механізми роботи Фонду;
• Визначити принципи та порядок надання позик із Фонду
2019 р.р.
2019 2020
500

2021
0

2022
0

2023
0

2024
0

2025 2026
0
0

Разом
500

Міський бюджет, кошти МТД, кошти суб’єктів підприємницької
діяльності
Відділ муніципального розвитку, інновацій та
енергоефективності міської ради, суб’єкти підприємницької
діяльності, асоціації підприємців, спілки, ОСББ

Інше:
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Технічні завдання на проекти місцевого розвитку Операційної цілі 1.2.
Налагодження ефективної комунікації "громада-влада-громада"
Завдання Стратегії, якому
відповідає проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія впливу
проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Стислий опис проекту:
Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники проекту

1.2.1.Здійснити модернізацію сайту Чортківської міської ради
7.Розробка
нового
дизайну
офіційного
веб-сайту
Чортківської міської ради
Підвищити рівень інформування населення та кращого
візуального сприйняття шляхом оновлення сайту Чортківської
міської ради для кращого візуального сприйняття
Чортківська міська рада
29 тис. осіб.
Проект передбачає розробку нового дизайну офіційного вебсайту Чортківської міської ради. Створення англомовної версії
офіційного вебсайту міста.
• Вебсайт Чортківської міської ради - якісний, зручний
інтернет-ресурс для донесення інформації жителям міста
• Здійснити пошук та відбір виконавців робіт;
• Розробити новий дизайн веб-сайту.
• Здійснити переклад змістовної частини сайту на англійську
мову та провести безпосереднє наповнення англомовної
версії вебсайту.
• Запустити в роботу оновлений вебсайт міської ради.
2019 – 2027р.р.
2019
90

2020
60

2021
0

2022 2023 2024 2025 2026
0
0
0
0
0

Разом
150

міський бюджет, обласний бюджет, державний бюджет кошти
МТД
Сектор інформаційно-програмного забезпечення міської ради,
Молодіжна рада

Інше:

Завдання Стратегії, якому
відповідає проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія впливу
проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Стислий опис проекту:
Очікувані результати:

1.2.1.Здійснити модернізацію сайту Чортківської міської ради
8.Розробка електронних додатків для міських сервісів
Створити інструменти для залучення жителів міста до процесу
прийняття управлінських рішень.
Чортківська міська рада
29тис. осіб
Проект передбачає надання можливостей жителям міста
звернутися до міської ради з проблемою чи ініціативою,
скориставшись мобільним додатком «Твоє місто».
Працює електронний додаток «Твоє місто». Кількість
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Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники проекту

користувачів додатку – не менше 2000 осіб
Здійснити пошук та відбір виконавців;
Розробити додаток;
Запустити додаток;
Провести інмормаційну кампанію з метою залучення
населення до користування додатком.
2019 – 2020 р.р.
•
•
•
•

2019 2020
90
60

2021
0

2022
0

2023
0

2024
0

2025 2026
0
0

Разом
150

Міський бюджет, обласний бюджет, державний бюджет кошти
МТД
Сектор інформаційно-програмного забезпечення, відділ
житлово-комунального господарства, Управління соціального
захисту міської ради

Інше:

Технічні завдання на проекти місцевого розвитку Операційної цілі 1.3.
Доступна соціальна сфера
Завдання Стратегії, якому
відповідає проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія впливу
проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод

Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:

1.3.1. Сприяти інтеграції осіб з інвалідністю в суспільство
9. Тиждень «Синергія в різноманітності»
Поширення та виховання толерантного ставлення до людей з
інвалідністю
Чортківська міська рада
29 тис. осіб
З метою формування толерантності суспільства до осіб з
інвалідністю, буде проведено тиждень заходів «Синергія в
різноманітності», що включатиме:
- ряд тематичних заходів для педагогів, які працюють в
інклюзивних класах;
- ярмарок ручних виробів дітей з інвалідністю;
- дитячу програму;
- лекції,семінари для батьків дітей з інвалідністю та мешканців
міста;
- інклюзивні воркшопи.
• Проведено тиждень «Синергія в різноманітності». Кількість
учасників всіх заходів тижня: не менше 500 осіб
• Сформувати команду організаторів;
• Провести планування та підготовку заходів;
• Провести інформаційну кампанію та залучення жителів міста
до тижня «Синергія в різноманітності»;
• Провести тиждень «Синергія в різноманітності».
2019 – 2026 р.р.
2019 2020
100 100

2021
100

2022
100

2023
100

2024
100

2025 2026
100 100

Разом
800

міський бюджет, кошти МТД
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Ключові потенційні
учасники проекту

Центр соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді міської ради,
Чортківський комунальний центр соціальної реабілітації дітейінвалідів «Дорога в життя», Дім милосердя, загальноосвітні
заклади освіти, дошкільні навчальні заклади

Інше:
Завдання Стратегії, якому
відповідає проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія впливу
проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод

Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники проекту
Інше:

1.3.2. Впроваджувати культурні події для аудиторії третього віку
10.Проведення заходу "Родинне свято" в рамках
святкування Дня міста
Привернути увагу до захисту, збереження та підтримки
інституту сім’ї, виховання любові і поваги до найближчих і
найрідніших людей – батька й матері, дідуся та бабусі
Чортківська міська рада
29 тис. осіб
Проведення активного родинного свята, де родини міста
матимуть можливість активно відпочити, позмагатись і творчо
представити свої таланти. Свято буде у форматі сімейного
пікнікового відпочинку.
Це будуть мистецькі локації з майстер-класами, спортивні
локації, де можна буде пограти у волейбол, теніс, рухливі ігри,
веселі квести, де будуть змагатися сімейні команди, настільні
ігри, фотозона, ярмарок бабусиних смаколиків тощо.
Започатковано щорічне проведення заходу «Родинне свято» в
рамках святкування Дня міста. Кількість учасників заходу: не
менше 200 осіб
• Сформувати команду організаторів;
• Спланувати та підготувати заходи;
• Провести інформаційну кампанію щодо залучення жителів
міста до активної участі в «Родинному святі»;
• Провести захід «Родинне свято».
2019 – 2026 р.р.
2019
100

2020
100

2021
100

2022
100

2023
100

2024
100

2025 2026
100 100

Разом
800

міський бюджет, спонсорська підтримка
Управління культури, туризму та релігії міської ради, громадські
організації, церковні громади
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Технічні завдання на проекти місцевого розвитку Операційної цілі 2.1.
Розвиток системи інноваційної, якісної освіти різних форм
для всіх верств громади
Завдання Стратегії, якому
відповідає проект:

2.1.1. Провести капітальні, поточні ремонти та реконструкцію
дошкільних навчальних закладів та загальноосвітніх шкіл,
будівель позашкільної освіти

11. Проведення ремонтних робіт у шкільних їдальнях
Чорткова
Створити належні умови для забезпечення харчування школярів
Цілі проекту:
в школах міста
Територія впливу проекту: м. Чортків
Орієнтовна кількість
2941 особа
отримувачів вигод
Проектом передбачено утеплення стін, проведення ремонту,
Стислий опис проекту:
оновлення наявного устаткування та меблів в приміщенні
їдалень.
• Покращено процес приготування їжі та підвищено рівень
якості харчування школярів;
Очікувані результати:
• Проведено термосанацію приміщення їдалень;
• Здійснено утеплення стін їдалень, замінено двері та вікна;
• Зменшено рівень споживання енергоресурсів.
• Утеплити стіни зі шпаклюванням та фарбуванням
полівінілацетатними водоемульсійними сумішами, здійснити
часткове облицювання стін керамічними плитками;
• Замінити старі вікна та двері на сучасні енергозберігаючі;
Ключові заходи проекту:
• Встановити
нову
техніку:
електроплити,
електричні
сковорідки, утилізатори відходів, холодильні шафи;
• Встановити нові меблів у зоні харчування школярів та
приготування їжі.
Період здійснення:
2019 – 2020 р.р.
2019
2020
2021 2022 2023 2024 2025 2026 Разом
Орієнтовна вартість
300
1500,00 1500,00 2000 2000
0
0
0
7300,00
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:
міський бюджет, кошти МТД
Ключові потенційні
Управління освіти, молоді та спорту міської ради
учасники проекту
Інше:
Назва проекту:

Завдання Стратегії, якому
відповідає проект:

2.1.1. Провести капітальні, поточні ремонти та реконструкцію
дошкільних навчальних закладів та загальноосвітніх шкіл,
будівель позашкільної освіти

Назва проекту:

12. Енергоефективні загальноосвітні школи м. Чорткова
Забезпечити належні умови для навчання учнів з використанням
Цілі проекту:
енегроефективних та енергозберігабчих заходів у будівлях ЗОШ
м. Чорткова
Територія впливу проекту: м.Чортків
Орієнтовна кількість
2941 осіб
отримувачів вигод
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Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники проекту
Інше:

Завдання Стратегії, якому
відповідає проект:

Проектом передбачено проведення теплової модернізації
будівель, заміна системи опалення, заміна вікон та косметичний
ремонт.
• Забезпечено належні умови для навчання учнів, роботи
вчителів та технічних працівників в закладі;
• Досягнуто зменшення використання паливно-енергетичних
ресурсів та економії коштів місцевого бюджету не менше, ніж
на 15%;
• Зменшено викидів СО2 в повітря.
• виготовити проектно-кошторисну документацію;
• провести теплову модернізацію будівель, замінити систему
опалення, вікна, здійснити зовнішній та внутрішній
косметичний ремонт.
• перекрити покрівлі даху Чортківської ЗОШ І-ІІІ ст. №2
площею 215 кв. метрів
• застрахувати будівлі шкіл
2020 – 2021 р. р.
2019
6393

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Разом
6000 12000 14000 18000 20000 20000 270 96663

міський бюджет, кошти МТД
Управління освіти, молоді та спорту міської ради

2.1.1. Провести капітальні, поточні ремонти та реконструкцію
дошкільних навчальних закладів та загальноосвітніх шкіл,
будівель позашкільної освіти

13. Створення комфортних умов навчання та праці у ДНЗ м.
Чорткова
Підвищити рівень комфортних умов навчання дітей та роботи
Цілі проекту:
персоналу в ДНЗ м.Чорткова
Територія впливу проекту: м.Чортків
Орієнтовна кількість
1151 осіб
отримувачів вигод
Енергоефективні ДНЗ міста Чорткова,: комплексна термічна
реконструкція та перехід на альтернативне опалення.
Запропоновані заходи:
- термомодернізація фасаду будівель;
- модульна біопаливна котельня з накопиченням палива
модернізація
системи
опалення
зі
встановленням
індивідувального теплового пункту,
Стислий опис проекту:
- теплоізоляцією трубопроводів та впровадження автоматичної
системи моніторингу енергоспоживання;
- встановлення системи рекуперації повітря;
- встановлення автономної, прийнятної до навколишнього
середовища фотовольтаніки, яка буде забезпечувати приміщення
отриманням електроенергії та є екологічно чистою, потужністю
10 Вт.
Очікувані результати:
• Покращено умови перебування дітей, вчителів та технічних
Назва проекту:
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Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники проекту
Інше:

Завдання Стратегії, якому
відповідає проект:

працівників в закладах;
• Зменшено використання паливно-енергетичних ресурсів на 29
%;
• Зменшено викиди СО2 в повітря 472,00 т/рік;
• Досягнуто економія коштів місцевого бюджету до 43 %.
• Здійснити термомодернізацію фасаду будівель;
• Провести модернізацію системи опалення із встановленням
індивідуального
теплового
пункту,
теплоізоляцією
трубопроводів та впровадженням автоматичної системи
моніторингу енергоспоживання;
• встановлено систему рекуперації повітря;
• встановлено автономну, прийнятну до навколишнього
середовища фотовольтаніку, яка буде забезпечувати
приміщення отриманням електроенергії та є екологічно
чистою, потужністю 10 Вт;
• встановлено геліосистему на основі вакуумних сонячних
колекторів для заміщення теплового навантаження системи
гарячого водопостачання.
• застрахувати будівлі Дошкільних закладів освіти
2020-2022 р.р.
2019

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Разом
12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 84000

міський бюджет, кошти МТД
Управління освіти, молоді та спорту, відділ муніципального
розвитку, інновацій та енергоефективності міської ради.

2.1.1. Провести капітальні, поточні ремонти та реконструкцію
дошкільних навчальних закладів та загальноосвітніх шкіл,
будівель позашкільної освіти

14. Реконструкція з добудовою 2-го поверху навчальнооздоровчого
комплексу
Чортківського
міського
комунального закладу «Палац дітей та юнацтва»
Створити комфортні умови для дозвілля і культурного розвитку
Цілі проекту:
дітей
Територія впливу проекту: Чортківська міська рада
Орієнтовна кількість
Жителі міста Чорткова - 29 017 осіб та жителі Чортківського
отримувачів вигод
району 42 осіб.
У зв’язку із збільшенням кількості потенційних відвідувачів
закладів позашкільної освіти та незадовільним станом наявного
Стислий опис проекту:
приміщення навчально-оздоровчого комплексу «Палац дітей та
юнацтва», є потреба в проведенні його ремонту та реконструкції.
Отримано новий об’єкт з сучасною матеріально-технічною
базою, який забезпечить:
• стабільний та успішний позашкільний розвиток дітей міста
та прилеглих територій;
Очікувані результати:
• розвиток туризму серед дітей;
• задоволення потреб населення в отриманні якісних послуг;
• зростання інвестиційної привабливості міста;
Назва проекту:
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•

Ключові заходи проекту:
Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники проекту
Інше:

Завдання Стратегії, якому
відповідає проект:

створення нових робочих місць.
• Підготувати проектно-кошторисну документацію;
• Відібрати підрядну організацію;
• Здійснити реконструкцію будівлі та ввести її в експлуатацію.
2021 – 2022 р.р.
2019
0

2020
0

2021 2022
4 001 3 901

2023
0

2024
0

2025 2026
0
0

Разом
7 902

міський та державний бюджети, кошти МТД
Управління освіти, молоді та спорту міської ради

2.1.1. Провести капітальні, поточні ремонти та реконструкцію
дошкільних навчальних закладів та загальноосвітніх шкіл,
будівель позашкільної освіти

15.Добудова спортивної зали та реконструкція стрихового
приміщення під актову залу у Чортківській ЗОШ І-ІІІ ст.№6,
Створити належні умови для забезпечення дозвілля та
Цілі проекту:
спортивного розвитку школярів
Територія впливу проекту: м.Чортків вул, Залізнична, 10
Орієнтовна кількість
350 осіб.
отримувачів вигод
Проектом передбачено завершення будівництва спортивного залу
Стислий опис проекту:
та реконструкція даху під актову залу в ЗОШ №6
Назва проекту:

•
Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники проекту
Інше:
Завдання Стратегії, якому
відповідає проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Покращено умови для проведення культурного та
спортивного дозвілля учнів, проведення позакласних
загальношкільних заходів
• Завершення ремонтних робіт в спортзалі;
• Закупівля необхідного спортивного обладнання;
• Встановлення обладнання;
• Розроблення проекту реконструкції стрихового приміщення;
• Проведено реконструкцію під активий зал;
• Закуплено необхідні меблі та обладнання для актового залу.
2019 – 2027р.р.
2019

2020

2021
2120

2022
0

2023
0

2024 2025 2026
0
0
0

Разом
2120

міський бюджет,обласний бюджет,державний бюджет кошти МТД
Управління освіти, молоді та спорту міської ради

2.1.2.Забезпечити сучасним обладнанням мережу дошкільних
навчальних закладів та загальноосвітніх шкіл міста
16.Оснащення сучасними засобами навчання та виховання
загальноосвітні заклади міста
Підвищити якість надання освітніх послуг в початкових класах
загальноосвітніх шкіл міста
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Територія впливу проекту: Чортківська міська рада
Орієнтовна кількість
4134 осіб
отримувачів вигод
Сучасний освітній процес потребує використання новітніх
технічних засобів для якісного надання освітніх послуг.
Стислий опис проекту:
Забезпечення всіх загальноосвітніх шкіл міста комп’ютерним та
мультимедійним обладнанням підвищить рівень доступу
школярів до новітніх освітніх технологій.
• Закуплено необхідну техніку для загальноосвітніх шкіл міста:
16 телевізорів,16 ноутбуків, 16 проекторів, 16 принтерів;
Очікувані результати:
• Підвищився рівень надання освітніх послуг в загальноосвітніх
закладах міста.
• Закупити обладнання (16 телевізорів, 16 ноутбуків, 16
преокторів, 16 принтерів) для Чортківської спеціалізованої
школи–інтернат №3 ім.Р.Іляшенка., Чортківської ЗОШ I-III
Ключові заходи проекту:
ст. №7,Чортківської ЗОШ I-III ст. №2,Чортківська ЗОШ I-III
ст. №6,Чортківської ЗОШ I-III ст. №5,Чортківської гімназія ім.
Маркіяна Шашкевича
Період здійснення:
2020 – 2023р.р.
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.

201
9
0

Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники проекту
Інше:

міський бюджет, державний бюджет, кошти МТД

Завдання Стратегії, якому
відповідає проект:

2.1.2.Забезпечити сучасним обладнанням мережу дошкільних
навчальних закладів та загальноосвітніх шкіл міста

2020

2021

2022

2023

2024

255

255

255

255

0

2025 2026
0

0

Разом
1020

Управління освіти, молоді та спорту міської ради

17. Оснащення мультимедійним обладнанням старших груп
7 ДНЗ міста
Забезпечити якісну організацію вихователями навчального
Цілі проекту:
процесу у 7 дошкільних навчальних закладах міста шляхом
облаштуванням сучасним обладнанням
Територія впливу проекту: Чортківська міська рада
Орієнтовна кількість
1185 осіб
отримувачів вигод
Забезпечення 7 дошкільних навчальних закладів міста
мультимедійними дошками дасть можливість вихователям
Стислий опис проекту:
проводити інтерактивні заняття і надавати освітні послуги на
високому рівні.
• Закуплено мультимедійні дошки для дошкільних навчальних
закладів міста старших груп (325 дітей 13 груп);
• 100% вихователів дошкільних навчальних закладів пройшли
Очікувані результати:
навчання та використовують нове обладнання для організації
навчання.
• 325 вихованців дошкільних навчальних закладів отримали
можливості якіснішого рівня освіти.
Ключові заходи проекту:
• Закупити 7 мультимедійних дощок для Дошкільних
Назва проекту:
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Період здійснення:

навчальних закладів №1 “Золота рибка”, №3 “Веселка, №5
“Теремок”,№6 “Чебурашка”, №7“Пролісок”, №8“Ромашка”,
№9“Золотий ключик”.
• Провести навчання для педагогів щодо використання
мультимедійних дошок у педагогічній практиці.
2022 – 2024 р.р.

Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.

201
2020
9
0
60

Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники проекту
Інше:

міський бюджет, кошти МТД

Завдання Стратегії, якому
відповідає проект:

2.1.3.Покращити якість професійної підготовки кадрів

2021

2022

2023

2024

60

60

0

0

2025 2026
0

0

Разом
180

Управління освіти, молоді та спорту міської ради

18. Проведення щорічного загальноміського конкурсу
«Людина року Чорткова»
Підвищити мотивацію до професійного зростання спеціалістів,
Цілі проекту:
зокрема педагогів та підвищити довіру до вчителів серед
мешканців міста
Територія впливу проекту: Чортківська міська рада
Орієнтовна кількість
406 осіб
отримувачів вигод
Проектом передбачено проведення щорічного загальноміського
конкурсу «Людина року Чорткова», та виокремлення номінації
Стислий опис проекту:
«Вчитель року». Конкурс буде стимулом для педагогів міста у
їхньому професійному розвитку та створить умови для
позитивного ставлення до професії вчителя в місті.
• 95% педагогів взяли участь у конкурсі;
• Створено умови для обміну кращими практиками педагогічної
Очікувані результати:
роботи між вчителями;
• про проведення і результати конкурсу знають не менше 40%
дорослого населення міста.
• Розробити та затвердити положення про умови конкурсу
«Людина року Чорткова»;
• Забезпечити участь педагогів з усіх загальноосвітніх та
дошкільних навчальних закладів міста;
Ключові заходи проекту:
• Висвітлювати інформацію про проведення та результати
конкурсу в ЗМІ (офіц.сайт міської ради, інформаційний
бюлетень міської ради, на сторінці міської ради в фейсбуці);
• Здійснити нагородження переможців конкурсу.
Період здійснення:
2021 – 2026 р.р.
Назва проекту:

Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.

201
2020
9
0
64

Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники проекту
Інше:

міський бюджет

2021

2022

2023

2024

64

64

64

64

2025 2026
64

64

Разом
448

Управління освіти,молоді та спорту міської ради
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Завдання Стратегії, якому
відповідає проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія впливу проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод

2.1.3.Покращити якість професійної підготовки кадрів
19.Проведення професійних семінарів для педагогів
Підвищити рівень професійного зростання педагогів міста
Чортківська міська рада
406 осіб

Період здійснення:

Планується проведення щорічних тренінгів і семінарів раз на
квартал за такими профільними напрямками: «Українська мова і
література», «Математика», «Фізика», «Хімія», «Фізична
культура», « Іноземна мова», « Біологія» , « Географія» та інші
предмети , а також з попередження професійного вигорання.
• 95% педагогів візьмуть участь у семінарах і тренінгах
відповідно до їх профілю;
• Забезпечено обмін між педагогами кращими практиками
педагогічної діяльності.
• Проводити (не)конференції у форматі нового дискусійного
майданчика – EdCamp
• Залучити професійних тренерів та викладачів для проведення
семінарів та склати план навчань;
• Забезпечити участь в заходах педагогів з усіх загальноосвітніх
та дошкільних навчальних закладів міста.
2021 – 2026 р.р.

Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.

201
9
0

Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники проекту
Інше:

міський бюджет

Завдання Стратегії, якому
відповідає проект:

2.1.4.Впровадити заходи в сфері інклюзивної освіти

Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія впливу
проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод

Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

2020

2021

2022

2023

2024

2025 2026

100

100

100

100

100

100

100

Разом
700

Управління освіти,молоді та спорту міської ради

20.Облаштування пандусів в бюджетних закладах освіти
міста
Створити умови для доступу осіб з інвалідністю до освітніх
закладів.
Чортківська міська рада
29 017 тис. осіб
При будівництві закладів загальної середньої освіти міста не
було враховано потреби людей з інвалідністю, зокрема учнів з
обмеженими можливостями та людей, для яких подолання сходів
ускладнено хворобами та віком. Є необхідність вирішити
проблему безперешкодного доступу осіб з інвалідністю за
рахунок встановлення пандусів та перил у місцях розміщення
вхідних сходів.
• Облаштовано 13 пандусів для безпечного і комфортного
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Ключові заходи проекту:
Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники проекту
Інше:

доступу до закладівосвіти (6 ЗОШ, 7 ДНЗ);
• Створено передумови для вдосконалення освітнього процесу,
орієнтованого на потреби осіб з інвалідністю.
• Розробити
проектно-кошторисну
документацію
для
встановлення пандусів;
• Облаштувати пандуси з дотриманням всіх норм будівництва
даних споруд.
2019 – 2023 р.р.
2019 2020
0
100

2021
100

2022
100

2023
100

2024
0

2025 2026
0
0

Разом
400

міський бюджет, обласний бюджет, державний бюджет кошти
МТД
Управління освіти,молоді та спорту міської ради

Технічні завдання на проекти місцевого розвитку Операційної цілі 2.2.
Культурний розвиток та збереження культурної спадщини
Завдання Стратегії, якому
відповідає проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія впливу
проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод

Стислий опис проекту:

Очікувані результати:
Ключові заходи проекту:
Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники проекту
Інше:

2.2.1. Провести осучаснення музею та створити "Новітню"
бібліотеку
21.Створення сучасної бібліотеки «Бібліотека для покоління
Альфа та Зета»
Створити новітні бібліотеки як культурні, інформаційні та освітні
простори міста
Чортківська міська рада
29 017осіб.
Для популяризації роботи бібліотек міста планується їх
оновлення, забезпечення комфортними умовами для дозвілля,
оновленим бібліотечним фондом, в тому числі електронним та
необхідною матеріально технічною базою.Створено умови для
доступу в бібліотеку особам з особливими потребами.
• Збільшилася кількість відвідувачів бібліотеки на 15%
• Провести капітальний ремонт приміщення бібліотек;
• Закупити необхідне технічне обладнання та інше необхідне
оснащення для створення сучасних комфортних для відвідувачів
бібліотек.
2019 – 2027р.р.
2019

2020

2021
1047

2022
1242

2023
1480,5

2024

2025 2026

Разом
3769,5

міський бюджет,обласний бюджет,державний бюджет кошти МТД
Управління культури, туризму та релігії міської ради
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Завдання Стратегії, якому
відповідає проект:

2.2.1. Провести осучаснення музею та створити "Новітню"
бібліотеку

Назва проекту:

22. Перенесення та облаштування приміщення музею.
Створити умови мешканцям громади та гостям міста для
отримання якісних послуг у сфері культури.
Чортківська міська рада

Цілі проекту:
Територія впливу
проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод

Стислий опис проекту:

Очікувані результати:
Ключові заходи проекту:
Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники проекту
Інше:

Завдання Стратегії, якому
відповідає проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія впливу
проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:
Ключові заходи проекту:

29 тис.осіб
На сьогодні музей функціонує в приміщенні, що давно потребує
реконструкції. Через незадовільний стан приміщення, мешканці
міста не можуть отримувати якісних послуг у сфері культури,
тому перенесення приміщення та його облаштування вирішить цю
проблему та створить комфортні умови для працівників та
жителів.
• Музей функціонує в новому приміщенні;
• Збільшилася кількість відвідувачів музею на 10% і більше.
• Отримати приміщення музею в підпорядкування Чортківській
міській раді;
• Провести облаштування приміщення музею.
2022 -2023 р.р.
2019
0

2020
500

2021
500

2022
0

2023
0

2024
0

2025
0

2026
0

Разом
1000

Міський та обласний бюджет, кошти МТД
Управління культури, туризму та релігії міської ради

2.2.2.Надавати підтримку фестивальної діяльності в місті
23.Розробка мобільного додатку «Афіша міста»
Оперативно ознайомлювати мешкаців міста з культурними
подіями в місті шляхом розробки якісного мобільного додатку.
Чортківська міська рада
29 тис. осіб
У віртуальному просторі інформування про актуальні події в місті
на сьогодні відбувається на сторінках в соціальних мережах та
сайт Чортківської міської ради. Для охоплення більшої аудиторії
жителів міста та формування єдиної бази всіх культурних заходів є
необхідність у створенні мобільного додатку «Афіша міста».
• Активно використовується мобільний додаток «Афіша міста».
Кількість підключених мешканців – не менше 1000 осіб.
• Відбір розробника;
• Розробка мобільного додатку «Афіша міста»;
• Поширення інформації про мобільний додаток;
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Період здійснення:

• Формування календаря фестивалів та культурних заходів міста;
• Постійне оновлення інформації в додатку.
2019 р.

Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

25

0

0

0

0

0

0

0

Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники проекту
Інше:

міський бюджет, кошти МТД

Разом
25

Управління культури, туризму та релігії міської ради

Технічні завдання на проекти місцевого розвитку Операційної цілі 2.3.
Розвиток фізичної культури та спорту
Завдання Стратегії, якому
відповідає проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія впливу
проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Стислий опис проекту:
Очікувані результати:

Ключові заходи
1проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:
Ключові потенційні

2.3.1.Створити нову та покращити наявну матеріально – технічну
базу спортивних споруд міста
24. Встановлення та реконструкція спортивних майданчиків
біля ЗОШ та ДНЗ міста
Створити комфортні умови для заняття спортом та відпочинку для
дітей які навчаються в ЗОШ та ДНЗ міста
Чортківська міська рада
5319 осіб
Більшість спортивних майданчиків біля ЗОШ та ДНЗ міста не
оновлювалися жодного разу від моменту встановлення. З метою
забезпечення доступу дітей до якісної освіти, в тому числі
фізичної культури, передбачається впровадження даного проекту.
• Встановлено, реконструйовано та введено в експлуатацію 11
спортивних майданчиків
Встановлення майданчиків у таких закладах:
• ДНЗ №1 “Золота рибка”,
• ДНЗ №3 “Веселка,
• ДНЗ №5 “Теремок”,
• ДНЗ №6 “Чебурашка”,
• ДНЗ №7“Пролісок”,
• ДНЗ №8“Ромашка”,
• ДНЗ №9“Золотий ключик”,
• Чортківської ЗОШ I-III ст. №7,
• Чортківської ЗОШ I-III ст. №2,
• Чортківська ЗОШ I-III ст. №6,
• Чортківська ЗОШ I-III ст. №5,
• Чортківська гімназія ім. Маркіяна Шашкевича
2019 – 2026 р.р.
2019 2020
8468 300

2021
300

2022
300

2023
300

2024
300

2025 2026
300 300

Разом
74044

міський бюджет, кошти МТД
Управління освіти, молоді та спорту міської ради, КП «Чортків
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учасники проекту
Інше:

дім»

Завдання Стратегії, якому
відповідає проект:

2.3.1.Створити нову та покращити наявну матеріально – технічну
базу спортивних споруд міста

Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія впливу
проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод

25.Будівництво спортивного майданчика для міні-футболу з
штучним покриттям на території ЗОШ № 5
Створити умови для проведення турнірів та футбольних ігор
серед молоді і дорослих
Чортківська міська рада
3 тис. осіб

На сьогодні можливість проводити спортивні турніри і футбольні
ігри в місті є обмеженою через недостатню кількість майданчиків,
Стислий опис проекту:
пристосованих для цього виду спорту, які б були доступні за будьяких погодних умов.
• Встановлено та введено в експлуатацію спортивний майданчик
Очікувані результати:
для міні-футболу з штучним покриттям.
• Виготовити проектно-кошторисну документацію;
• Відібрати підрядну організацію;
Ключові заходи проекту:
• Здійснити будівництво майданчика та ввести його в
експлуатацію.
Період здійснення:
2020 – 2022р.р.
2019
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Разом
Орієнтовна вартість
0
766,6 766,6 766,6
2299,8
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування: міський бюджет, державний бюджет
Ключові потенційні
Управління освіти,молоді та спорту міської ради
учасники проекту
Інше:
Завдання Стратегії, якому
відповідає проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія впливу
проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Стислий опис проекту:

2.3.1.Створити нову та покращити наявну матеріально – технічну
базу спортивних споруд міста
26. Будівництво спортивного комплексу на базі Чортківської
спеціалізованої школи - інтернат №3 спортивного профілю ІІІІ ступенів ім. Р.Ільяшенка
Забезпечити учнів ЗОШ № 3 можливостями для якісної освіти в
сфері фізичної культури та можливості організації і проведення
Всеукраїнських змагань.
Чортківська міська рада
3 тис. осіб
Створення сучасного спортивного комплексу передбачає
будівництво футбольного поля зі штучним покриттям і
трибунами. Будівництво нового спортзалу створить умови для
підвищення рівня розвитку фізичної культури в місті та дасть
можливість проведення змагань Всеукраїнського та міжнародного
66

Стратегічний план розвитку Чортківської міської ради Тернопільської області на 2019-2026 роки

Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:
Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники проекту
Інше:
Завдання Стратегії, якому
відповідає проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія впливу
проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод

Стислий опис проекту:

Очікувані результати:
Ключові заходи проекту:
Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники проекту
Інше:

рівня з футболу, волейболу, баскетболу та фріфайту.
• Побудовано та введено в експлуатацію сучасний спортивний
комплекс.
• Розробити проектно-кошторисну документацію;
• Відібрати підрядну організацію;
• Здійснити будівництво футбольного поля та спортивного залу
та ввести їх в експлуатацію.
2019 – 2020 р.р.
2019

2020
6400

2021
6400

2022
9500

2023
9500

2024
0

2025
0

2026
0

Разом
31800

міський бюджет, обласний бюджет, державний бюджет , кошти
МТД
Управління освіти,молоді та спорту міс

2.3.1.Створити нову та покращити наявну матеріально – технічну
базу спортивних споруд міста
27. Будівництво скейт-парку на стадіоні «Харчовик» по вул.
Б. Хмельницького, 79
Забезпечити умови для спортивного дозвілля молоді шляхом
створення на центральному стадіоні "Харчовик" сучасного скейтпарку "В ногу з часом".
Чортківська міська рада
1,5 тис.осіб
Підвищення попиту на даний вид дозвілля в місті створює
потребу на забезпечення відповідною інфраструктурою.
Проект включає в себе облаштування зони скейт-парку фігурами
різного типу (5 од.), що повністю покривають різноманіття фігур
основних дисциплін: парк та стріт. Проект оптимізований під
різні види пристосувань для занять цими видами спорту: скейти,
різні типи велосипедів, самокати та скейти, та розрахований на
різний рівень підготовки та навиків.
• Побудовано та введено в експлуатацію сучасний скейт- парк.
• Підготувати проектно-кошторисну документацію;
• Відібрати підрядну організацію;
• Здійснити будівництво скейт-парку та ввести його в
експлуатацію.
2019 р.
2019

2020
400

2021 2022 2023 2024
0
0
0
0

2025
0

2026
0

Разом
400

міський бюджет, обласний бюджет, державний бюджет , кошти
МТД
Управління освіти, молоді та спорту міської ради
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Завдання Стратегії, якому
відповідає проект:

2.3.1. Створити нову та покращити наявну матеріально-технічну
базу спортивних споруд міста

Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія впливу
проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод

28. Модернізація стадіону «Харчовик»
Покращення матеріально - технічної бази стадіону «Харчовик»
Чортківська міська рада

Стислий опис проекту:

29 тис. осіб.
Проведення оновлення наявної матеріально – технічної бази
стадіону «Харчовик», оновлення трибун, доріжок, будівництво
накриття.

• Створено умови для заняття спортом мешканців міста.
• Закупівля необхідних матеріалів;
Ключові заходи проекту:
• Проведення оновлення трибун.
Період здійснення:
2019 – 2027р.р.
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Разом
Орієнтовна вартість
500 500
500
500
0
2000
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування: міський бюджет,обласний бюджет,державний бюджет, кошти МТД
Відділ житлово - комунального господарства, благоустрою та
Ключові потенційні
інфраструктури
учасники проекту
Очікувані результати:

Інше:

Технічні завдання на проекти місцевого розвитку Операційної цілі 3.1.
Розвиток та ефективне використання інвестиційного потенціалу міста
Завдання Стратегії, якому
відповідає проект:

3.1.1. Створити привабливе середовище для залучення інвесторів
(вітчизняних, іноземних)

Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія впливу
проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод

29. Створення ОТГ з центром в Чорткові
Розширення можливостей для розвитку громади
Чортківська міська рада

Стислий опис проекту:
Очікувані результати:
Ключові заходи проекту:
Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:

29 тис. осіб.
Створення ОТГ з центром в Чорткові дасть можливість
просторового ресурсу для розвитку та збільшить інвестиційну
привабливість території.
• Створено ОТГ з центром в Чорткові
• Проведення переговорів з найближчими населеними пунктами;
• Винесення пропозицій на сесію сільських рад сусідніх сіл.
2019 – 2027р.р.
2019
25

2020

2021

2022

2023

2024

2025 2026
0

Разом
25

Міський бюджет
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Ключові потенційні
учасники проекту

Чортківська міська рада, Білівська сільська рада, Вигнанська
сільська рада, Скородинська сільська рада, Бичківська сільська
рада, Росохацька сільська рада, Г.Вигнанська сільська рада,
Пастушівська сільська рада

Інше:

Завдання Стратегії, якому
відповідає проект:

3.1.1. Створити привабливе середовище для залучення інвесторів
(вітчизняних, іноземних).

Назва проекту:

30.Міжнародна діяльність
Налагодження партнерських стосунків із торгово-промисловими
палатами, посольствами іноземних країн, представництвами
міжнародних організацій в Україні, іноземними
містамипартнерами
Україна, країни ЄС та інші країни.

Цілі проекту:
Територія впливу
проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод

15 тис.осіб

Реалізація даного проекту передбачає налагодження спільної
співпраці із наявними містами-партнерами: м. Добродзень, м.
Лежайськ, гміною Корчина, м. Завадське, Тарнобжезьким
повітом (Польща) та напрацювати нові партнерські зв’язки з
містами і представництвами зарубіжжя.
Напрямки спільних проектів передбачаємо такі:
- економічний розвиток території;
Стислий опис проекту:
- обмін досвідом в галузі освіти, культури, спорту та
туризму;
- обміни досвідом у сфері структур комунального
управління;
- робота громадських організацій;
- енергоефективність та енергозбереження будівель,
енергоменеджмент.
• Переглянуті умови партнерства із містами-побратимами
Польщі;
Очікувані результати:
• Підписано 5 нових угод про партнерство;
• Реалізовано 5 спільних проектів.
• Запланувати зустрічі із містами-партнерами Польщі;
• Переглянути умови угод, визначити подальшу спільну роботу;
Ключові заходи проекту:
• До 2021 року підписати партнерську угоду з одним із міст
Італії, Німеччини та Грузії.
Період здійснення:
2019 – 2026 р.р.
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Разом
Орієнтовна вартість
100
70
50
0
0
0
0
0
220
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:
Міський бюджет, кошти МТД
Відділ
муніципального
розвитку,
інновацій
та
Ключовіпотенційніучасн
енергоефективності, відділ економічного розвитку, інвестицій та
ики проекту
комунальної власності міської ради
Інше:
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Завдання Стратегії, якому
відповідає проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія впливу
проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод

3.1.2.Створити індустріальний парк
31.Створення індустріального парку «ChortkivWest»
Забезпечити економічний розвиток та підвищення інвестиційної
конкурентоспроможності міста Чорткова
Чортківська міська рада
29 тис. осіб

Будівництво транспортної інфраструктури, інженерних мереж
Стислий опис проекту:
водопостачання та водовідведення , газо- та електрокомунікацій
на території індустріального парку «Chortkiv West»
Очікувані результати:
• Створено та облаштовано індустріальний парк «Chortkiv West»
• Підготувати проект для залучення зовнішніх джерел
фінансування для облаштування індустріального парку;
• Облаштувати транспортну інфраструктуру індустріального
парку;
Ключові заходи проекту:
• Провести будівництво всіх комунікацій до індустріального
парку;
• Залучення інвесторів в комерційну зону індустріального парку
• Ввести даний об’єкт в експлуатацію.
Період здійснення:
2019 – 2020 р.р.
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Разом
Орієнтовна вартість
2000
8000
0
0
0
0
0
10000
проекту, тис. грн.
Міський бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, кошти
Джерела фінансування:
МТД
Ключові потенційні
Відділ економічного розвитку, інвестицій та комунальної
учасники проекту
власності міської ради
Інше:

Технічні завдання на проекти місцевого розвитку Операційної цілі 3.2.
Створення та забезпечення стабільних умов розвитку підприємництва
та малого бізнесу
Завдання Стратегії, якому
відповідає проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія впливу
проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Стислий опис проекту:

3.2.1.Місцевий економічний розвиток
32.Будівництво сучасного бізнес-хабу «Територія успіху»
Забезпечити можливості для розбудови стійкого малого бізнесу
та створення робочих місць в місті Чорткові шляхом будівництва
та впровадження діяльності сучасного бізнес-хабу «Територія
успіху»
Чортківська міська рада
29 тис. осіб.
За відсутності комфортних умов для ведення та розвитку бізнесу
і створення нових робочих місць маємо ризик втратити значну
частину працездатного населення, яка виїжджає за кордон у
пошуку кращих можливостей. Бізнес-хаб стане інструментом для
розвитку нових суб’єктів підприємництва, дасть інформаційну та
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Період здійснення:

ресурсну підтримку, простір для налагодження співпраці між
бізнесом, владою та навчальними закладами.
• Функціонує сучасний бізнес - хаб «Територія успіху»
• Здійснити капітальне будівництво трьохповерхової будівлі в
місті Чорткові;
• Підвести інженерні комунікації до будівлі;
• Провести внутрішні та зовнішні оздоблювані роботи;
• Закупити
необхідну матеріально-технічну базу для
функціонування бізнес-хабу;
• Створити Центр підтримки підприємництва на базі бізнесхабу
«Територія
успіху»
для
підвищення
конкурентоспроможності підприємців Чорткова, розвитку
ділових навичок, розуміння нових ринків та застосування
інновацій, проінформованість про галузеві ноу-хау,
збільшення кредитних ресурсів, доступних для малого
бізнесу.
• Створити інкубатор з розвитку підприємництва.
2020 р.

Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.

201
2020
9
0 22699

Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники проекту

2021

2022

2023

2024

0

0

0

0

2025 2026
0

0

Разом
22699

Міський бюджет виключно на умовах співфінансування не більше
10 %, обласний бюджет, державний бюджет, кошти МТД
Відділ економічного розвитку, інвестицій та комунальної
власності міської ради

Інше:

Завдання Стратегії, якому 3.2.1.Місцевий економічний розвиток.
відповідає проект:
33.Будівництво торгових кіосків в комплексі критого ринку в
Назва проекту:
м. Чорткові
Створити нові робочі місця та підтримати малий бізнес шляхом
Цілі проекту:
будівництва торгових кіосків в комплексі критого ринку на базі
бізнес - хабу "Територія успіху"
Територія впливу
Чортківська міська рада
проекту:
Орієнтовна кількість
320 осіб
отримувачів вигод
Проект будівництва торгових кіосків в комплексі критого ринку в
м. Чорткові стане підсиленням діяльності бізнес-хабу «Територія
успіху» та вирішить такі соціальні аспекти: покращиться
туристична
привабливість
міста
та
вирішаться
наявні
Стислий опис проекту: інфраструктурні та екологічні проблеми, покращаться умови для
здійснення своєї діяльності підприємцями та підвищиться рівень
торгівельного обслуговування для відвідувачів ринку, суттєвим
буде вплив на рівень занятості та відповідно, зменшення рівня
безробіття.
• Чортківський міський комунальний ринок перенесено в нове
Очікувані результати:
приміщення критого ринку
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•
Ключові заходи
проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.

Здійснити купівлю ділянки та перенести комунальне
підприємства «Чортківське ККП» на нову територію;
• Підготовка ділянки для будівництва торгових рядів;
• Здійснити будівництво торгових рядів;
• Облаштувати територію торгових рядів;
• Перенести Чортківський міський комунальний ринок в нове
приміщення.
2020 р.
2019
4000

2020

2021
0

2022 2023 2024 2025 2026
0
0
0
0
0

Разом

5000
11375
Міський бюджет виключно на умовах спіфінансування не більше
Джерела фінансування:
36%, обласний бюджет, державний бюджет, кошти МТД
Ключові потенційні
Відділ економічного розвитку, інвестицій та комунальної власності
учасники проекту
міської ради
Інше:

Технічні завдання на проекти місцевого розвитку Операційної цілі 3.3.
Розвиток туристичного потенціалу міста
Завдання Стратегії,
якому відповідає
проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія впливу
проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Стислий опис
проекту:
Очікувані
результати:
Ключові заходи
проекту:
Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасники проекту
Інше:
Завдання Стратегії,
якому відповідає

3.3.1. Створити позитивний туристичний імідж міста
34. Розробка бренду міста
Підвищити рівень туристичної конкурентоспроможності міста
Чортківська міська рада
29 тис. осіб
Зростання рівня глобальної конкуренції регіонів й окремих міст
активізувало необхідність позиціонування, створення позитивного
іміджу, образу Чорткова на туристичному ринку. Дану потребу
можна задовольнити за допомогою ефективного маркетингового
інструменту – брендування.
• Місто має свій бренд.
• Провести діагностику ситуації та сформувати бренд;
• Розробити стратегію просування бренду;
• Реалізувати стратегію просування бренду міста Чорткова.
2020 р.
2019

2020
200

2021
0

2022
0

2023
0

2024
0

2025 2026
0
0

Разом
200

Міський бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, кошти МТД
Відділ економічного розвитку, інвестицій та комунальної власності,
управління культури, туризму та релігії міської ради

3.3.1. Створити позитивний туристичний імідж міста
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проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія впливу
проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Стислий опис
проекту:
Очікувані
результати:
Ключові заходи
проекту:
Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасники проекту

35. Створення туристично – інформаційного центру
Підвищення рівня туристичної конкурентоспроможності міста
Чортківська міська рада
10 тис. осіб
Центр буде створено як комунальний заклад, він працюватиме як
осередок розвитку туризму в місті. Буде надавати інформаційнодовідкові, туристичні та ділові послуги туристам, сприяти розробці
сучасного інноваційного та креативного туристичного продукту в
Чорткові.
• У місті функціонує туристично – інформаційний центр
• Обрати організаційно-правову форму та зареєструвати центр;
• Облаштувати приміщення центру;
• Затвердити штатний розпис працівників центру;
• Відкрити центр.
2020 – 2026 р.р.
2019
0

2020
300

2021
300

2022
300

2023
150

2024
150

2025 2026
150 150

Разом
1500

Міський бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, кошти МТД
Відділ туризму управління культури, туризму та релігії міської ради

Інше:

Завдання Стратегії,
якому відповідає
проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:

3.3.1. Створити позитивний туристичний імідж міста
36. Створення туристичного кластеру
Створити умови для ефективної реалізації регіонального
туристичного потенціалу та розвитку туристичної галузі
Чортківська міська рада

Територія впливу
проекту:
Орієнтовна кількість 29 тис. осіб
отримувачів вигод
Чортків, займаючи вигідне туристично-географічне положення та
володіючи унікальним туристичним різноманіттям (природним,
культурним, етнографічним тощо), має всі передумови для
Стислий опис
ефективного комплексного освоєння туристичного потенціалу краю.
проекту:
Туристичний кластер включатиме об’єднання зацікавлених в
розвитку туризму організацій та структур в Тернопільській області та
створення Регіонального центру розвитку туризму в Чорткові.
Очікувані
• Функціонує туристичний кластер з регіональним центром в
результати:
Чорткові.
Ключові заходи
• Створити туристичний кластер;
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проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасники проекту

•

Долучити до кластеру Борщівський, Заліщицький, Бучацький,
Монастириський райони;
• Відкрити Регіональний центр розвитку туризму в Чорткові.
2023 р.
2019
0

2020
500

2021
0

2022
0

2023

2024
0

2025 2026
0
0

Разом
500

Міський бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, кошти МТД
Відділ туризму управління культури, туризму та релігії міської ради.

Інше:

Завдання Стратегії,
якому відповідає
проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія впливу
проекту:
Орієнтовна
кількість
отримувачів вигод
Стислий опис
проекту:
Очікувані
результати:
Ключові заходи
проекту:
Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасники проекту
Інше:
Завдання Стратегії,
якому відповідає
проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія впливу

3.3.1.Створити позитивний туристичний імідж міста
37. Створення оглядових майданчиків
Створення просторів для дозвілля жителів та гостей міста
Чортківська міська рада
29 тис. осіб.
Створення оглядових майданчиків в Чорткові на пагорбах по вул.
О.Теліги, Л.Українки, гори Юрчинських
• Покращення туристичної привабливості міста
• Створено умови для дозвілля мешканців міста
• Розроблення та затвердження проектів оглядових майданчиків
• Проведення будівництва майданчиків
2019 – 2027р.р.
2019
600

2020
500

2021
300

2022

2023

2024 2025 2026
0

Разом
14000

міський бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, кошти МТД
Відділ туризму управління культури, туризму та релігії міської ради.

3.3.2.Покращити стан пам’яток історії та архітектури
38. Реставрація пам’яток архітектури на території міста
Чорткова
Підвищити архітектурну привабливість міста та забезпечити
збереження пам’яток архітектури шляхом їх реставрації та
укріплення
Чортківська міська рада
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проекту:
Орієнтовна кількість 29 тис. осіб
отримувачів вигод
Проектом передбачено укріплення та оновлення основних пам’яток
Стислий опис
архітектури, які знаходяться в центральній частині міста, а саме:
проекту:
стара ратуша (пл. Ринок, 18), житлові будинки (вул. Шевченка, 1, 3
та вул. С.Бандери, 13).
Очікувані
• Відреставровано пам’ятки архітектури: стара ратуша (пл. Ринок
результати:
18), житлові будинки (вул. Шевченка 1, 3 та вул. С.Бандери 13)
• Здійснити відбір підрядників;
Ключові заходи
• Провести реставраційні роботи;
проекту:
• Відкрити відреставровані пам’ятки.
Період здійснення:
2019 – 2023 р.р.
2019
2020
2021 2022 2023 2024 2025 2026 Разом
Орієнтовна вартість
1350
1
620
1
558,9 2000 2000 2000 2000 2000 14 528,9
проекту, тис. грн.
Джерела
Міський бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, кошти МТД
фінансування:
Ключові потенційні Відділ містобудування, архітектури та капітального будівництва
учасники проекту
міської ради
Інше:
Завдання Стратегії,
якому відповідає
проект:
Назва проекту:

3.3.2.Покращити стан пам’яток історії та архітектури
39. Зовнішнє освітлення фасадів пам’яток архітектури
Домініканського костелу та будівлі Чортківського магістрату
Підвищити архітектурну привабливість міста
Чортківська міська рада

Цілі проекту:
Територія впливу
проекту:
Орієнтовна кількість 29 тис. осіб
отримувачів вигод
Проектом передбачено встановлення освітлення основних об’єктів
Стислий опис
архітектури центральної частини міста, а саме: пам’яток архітектури
проекту:
Домініканського костелу та будівлі Чортківського магістрату.
• Освітлені фасади пам’яток архітектури Домініканського костелу та
Очікувані
будівлі Чортківського магістрату;
результати:
• Підвищився рівень архітектурної привабливості міста.
• Виготовити проектно-кошторисну документацію для кожного
Ключові заходи
об’єкта;
проекту:
• Провести реставраційні роботи.
Період здійснення:
2023 – 2024 р.р.
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасники проекту
Інше:

2019

2020

2021

2022

2023

0

0

700

500

0

2024
0

2025

2026

Разом
1200

Міський бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, кошти МТД
Відділ містобудування, архітектури та капітального будівництва
міської ради
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Завдання Стратегії,
якому відповідає
проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:

3.3.2.Покращити стан пам’яток історії та архітектури
40. Реконструкція центральної площі Героїв Євромайдану
Створити умови для відпочинку мешканців, підвищення
привабливості міста з дотриманням вимог безпеки організації
дорожнього руху шляхом проведення реконструкції центральної
площі Героїв Євромайдану
Чортківська міська рада

Територія впливу
проекту:
Орієнтовна кількість 29 017 осіб, гості та туристи міста – 9 800 осіб.
отримувачів вигод
Стислий опис
Покращення зовнішнього вигляду центральної площі міста.
проекту:
Очікувані
• Здійснено реконструкцію центральної площі Героїв Євромайдану
результати:
• Провести обговорення з мешканцями щодо вигляду площі;
Ключові заходи
• Виготовити ескізи;
проекту:
• Виготовити проектно-кошторисну документацію.
Період здійснення:
2021 р.
2019
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Разом
Орієнтовна вартість
0
0
270
270
0
0
0
0
72900
проекту, тис. грн.
Джерела
міський бюджет, обласний бюджет, державний бюджет кошти МТД
фінансування:
Ключові потенційні Відділ містобудування, архітектури та капітального будівництва
учасники проекту
міської ради
Інше:
Завдання Стратегії,
якому відповідає
проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:

3.3.2. Покращити стан пам’яток історії та архітектури
41.Реконструкція Ринкової площі з облаштуванням розв’язки
дорожнього руху біля Домініканського костелу
Створити умови для відпочинку мешканців, підвищення
привабливості міста з дотриманням вимог безпеки організації
дорожнього руху
Чортківська міська рада

Територія впливу
проекту:
Орієнтовна кількість 29 тис. осіб.гості та туристи міста – 9800 осіб
отримувачів вигод
Стислий опис
Покращення зовнішнього вигляду центральної частини міста
проекту:
Очікувані
• Здійснено реконструкцію Ринкової площі
результати:
Ключові заходи
проекту:

• Провести відкритий конкурс на найкращий проект реконструкції
Ринкової площі;
• Провести обговорення з мешканцями щодо вигляду площі;
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Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасники проекту

• Виготовити ескізи;
• Виготовити проектно – кошторисну документацію.
2019 – 2027р.р.
2019

2020
0

2021
0

2022
2700

2023
2700

2024
0

2025 2026
0

Разом
54000

міський бюджет,обласний бюджет, державний бюджет, кошти МТД
Відділ містобудування,архітектури та капітального будівництва

Інше:

Технічні завдання на проекти місцевого розвитку Операційної цілі 4.1.
Розвиток та модернізація інженерної інфраструктури
Завдання Стратегії,
якому відповідає
проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:

4.1.1. Забезпечити місто якісною водою
42. Реконструкція системи водопостачання в місті
Забезпечити населення якісною питною водою шляхом заміни
мережевих труб - як важливого питання безпеки, стандарту якості та
економічного розвитку території
Чортківська міська рада

Територія впливу
проекту:
Орієнтовна кількість 29 017 осіб – жителі міста; 10284 особи – абоненти водопостачання.
отримувачів вигод
Проект передбачає поступову заміну всіх водопроводів міста на
Стислий опис
водопроводи більшого діаметру із сучасних матеріалів високої
проекту:
якості.
• Модернізовано
інфраструктуру
водопостачання
міста
–
реконструкція
та
капітальний
ремонт
98
км
мереж;
Очікувані
результати:
• Покращено якість води;
• Зменшено енергоспоживання.
Ключові заходи
• Здійснити реконструкцію та капітальний ремонт 100%
проекту:
водопроводу (98 км).
Період здійснення:
2021 – 2023 р.р.
2019
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Разом
Орієнтовна вартість
2726
4400
4400
4400
4400
0
0
0
20329
проекту, тис. грн.
Джерела
міський бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, кошти МТД
фінансування:
Ключові потенційні
Відділ житлово-комунального господарства, благоустрою та
учасники проекту
інфраструктури міської ради, КП «Чортківське ВУВКГ»
Інше:
Завдання Стратегії,
якому відповідає
проект:
Назва проекту:

4.1.1. Забезпечити місто якісною водою
43.
Модернізація
інфраструктури
санітарної
центрального водозабору питного водопостачання

охорони
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Цілі проекту:
Територія впливу
проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод

Стислий опис
проекту:

Очікувані
результати:

Підвищення якості питної води
Чортківська міська рада
29 тис.осіб
Даним проектом передбачено капітальний ремонт проїзної частини
внутрішньо-майданчикового проїзду в межах ділянки водозабору та
ділянки проїзду від дороги Чортків-Біла до межі водозабору.
Передбачено до свердловин укріплені під’їзди з розворотними
майданчиками та відновлення огородження ділянки водозабору,
витримавши відстані зони санітарної охорони першого поясу від
свердловин для захищених підземних горизонтів – 50 м. Також
передбачено біля свердловин установку нових металевих шаф із
станціями управління.
• Підвищено якість питної води
•
•

Ключові заходи
проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасники проекту
Інше:
Завдання Стратегії,
якому відповідає
проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Обгородити територію (22 га);
Облаштувати дорожній одяг проїздної частини проїзду
підїздів до свердловин з розворотніми площадками;
• Замінити станції управління насосними агрегатами
встановленням їх у металічні шафи 6 шт.;
• Покращити умови праці робітників (4 особи).
2020 – 2021 р.р.
2019
0

2020
2 621,3

2021
1297,8

2022
1 959,5

2023
0

2024
0

2025
0

2026
0

та
із

Разом
5 878,6

міський бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, кошти МТД
Відділ житлово-комунального господарства, благоустрою
інфраструктури міської ради, КП «Чортків ВУВКГ»

та

4.1.1. Забезпечити місто якісною водою
44. Будівництво мережі центрального водовідведення міста
Забезпечення населення якісною водою завдяки налагодженій системі
водовідведення .
Зменшення забруднення поверхневих вод
Чортківська міська рада

Територія впливу
проекту:
Орієнтовна кількість 29 тис. осіб.
отримувачів вигод
Проектом передбачено будівництво мережі водовідведення в
Стислий опис
мікрорайонах:Залізничний (вул.Середня, Залізнична, С.Стрільців,
проекту:
Шопена, Замкова) , Калічівка, Синяково, район Околиці
Очікувані
результати:
Ключові заходи

• Налагоджена мережа центрального водовідведення в місті
• Розробка проектно – кошторисної документації
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проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасники проекту

• Пошук фінансування
• Проведення підготовчих робіт
• Реалізація проекту
2019 – 2027р.р.
2019
11000

2020 2021 2022 2023 2024
9000 10000 4000
0
0

2025
0

Разом
34000

2026
0

міський бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, кошти МТД
Відділ житлово- комунального господарства, благоустрою та
інфраструктури міської ради

Інше:
Завдання Стратегії,
якому відповідає
проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:

4.1.2. Запроваджено дієву систему поводження з ТВП
45.Розробити комплекс заходів для забезпечення збору,
сортування, утилізації ТПВ комунальними установами міста та
вивезення негабаритних і ремонтних відходів міста
Забезпечити якісними комунальними послугами населення міста та
підвищити рівень свідомості жителів міста щодо поводження з ТПВ
Чортківська міська рада

Територія впливу
проекту:
Орієнтовна кількість 29 тис. осіб.
отримувачів вигод
Нова система поводження з ТПВ повинна бути спрямованою на
увесь цикл руху відходів – від збирання до захоронення, базуватися
Стислий опис
на економічно обґрунтованих тарифах, враховувати необхідність
проекту:
інформаційної роботи з утворювачами відходів. Усе це потребує
значних інвестицій, професійного підходу, підтримки населення.
Очікувані
результати:
Ключові заходи
проекту:
Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасники проекту

• Покращення екологічного стану міста
• Розробити та затвердити програму поводження з ТПВ
• Провести інформаційну роботу в громаді щодо сортування сміття;
• Провести заходи щодо переходу на індивідуальні баки приватних
секторів міста міста
• Організувати утилізацію великогабаритного сміття
2019 – 2027р.р.
2019

2020
2000

2021
2000

2022
2000

2023
2000

2024
2000

2025 2026
0

Разом
12000

міський бюджет,обласний бюджет,державний бюджет кошти МТД
Відділ житлово-комунального
інфраструктури міської ради

господарства,

благоустрою

та

Інше:
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Завдання Стратегії,
якому відповідає
проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія впливу
проекту:
Орієнтовна
кількість
отримувачів вигод
Стислий опис
проекту:
Очікувані
результати:

Ключові заходи
проекту:

4.1.2. Запроваджено дієву систему поводження з ТПВ
46. Щорічна акція «Чисте довкілля – чистий Чортків»
Підвищити рівень свідомості жителів міста щодо поводження з
твердими побутовими відходами
Чортківська міська рада
29 тис. осіб.
Акція передбачає проведення загальноміського спільного прибирання
території міста та проведення навчання щодо сортування сміття серед
населення міста.
• Свідомі жителі міста, які дотримуються правил поводження з
твердими побутовими відходами. Кількість учасників акції: не менше
1000 осіб
• Розробити програму акції;
• Організувати проведення інформаційної кампанії протягом року;
• Залучити волонтерів до проведення акції 10 осіб;
• Провести роз’яснення серед мешканців приватного сектору щодо
переходу на індивідуальні баки мешканців приватного сектору 4550
домогосподарств;
• Придбати баки для сортування сміття;
• Провести навчання із сортування сміття – школи, дитячі садочки,
ВНЗ під час проведення щорічних Днів сталої енергії.
2019 – 2026 р.р.

Період здійснення:
2019
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Разом
Орієнтовна вартість
700
600
600
600
600
600 600 600
4 900
проекту, тис. грн.
Джерела
міський бюджет, кошти МТД
фінансування:
Відділ житлово-комунального господарства, благоустрою та
Ключові потенційні
інфраструктури міської ради, відділ муніципального розвитку,
учасники проекту
інновацій та енергоефективності міської ради, ГО «ЕГО «Зелений світ»
Інше:

Технічні завдання на проекти місцевого розвитку Операційної цілі 4.2.
Оптимізація транспортної інфраструктури
Завдання Стратегії,
якому відповідає
проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія впливу
проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Стислий опис

4.2.1. Впровадити комплексну схему організації дорожнього руху по
місту
47. Комплексна схема організації дорожнього руху по місту
Забезпечити безпеку руху в місті
Чортківська міська рада
29 тис. осіб
На сьогодні проект організації дорожнього руху в місті проведений
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проекту:

Очікувані
результати:
Ключові заходи
проекту:
Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасники проекту
Інше:
Завдання Стратегії,
якому відповідає
проект:
Назва проекту:

тільки по вул. Шевченка, Незалежності, Копичинецькій. Всі інші
вулиці потребують комплексної схеми організації дорожнього руху.
Проектом передбачається встановлення дорожніх знаків та розмітки
по всіх дорогах міста.
• На 100% доріг встановлена розмітка та дорожні знаки 60,7км,
кількість вулиць 170.
• Відібрати виконавця;
• Розробити проекти організації дорожнього руху;
• Затвердити схеми організації дорожнього руху;
• Встановити дорожні знаки та розмітку.
2019 – 2021 р.р.
2019
450

2020 2021
600 600

2022
0

2023
0

2024 2025
0
0

2026
0

Разом
1650

міський бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, кошти МТД
Відділ житлово-комунального господарства, благоустрою
інфраструктури міської ради, КП «Чортківський ККП»

та

4.2.1. Впровадити комплексну схему організації дорожнього руху по
місту
48. Відведення зон для паркування та будівництво нових
паркувальних комплексів
Вирішення проблеми з паркуванням транспортних засобів в місті
Чортківська міська рада

Цілі проекту:
Територія впливу
проекту:
Орієнтовна кількість 29 тис. осіб.
отримувачів вигод
В місті існує проблема з недостатньою кількістю місць для
Стислий опис
паркування автомобілів. В рамках цього проекту буде відведено та
проекту:
створено нові зони для паркування в Чорткові
Очікувані
• Покращено умови руху та безпеки пішоходів та транспортних
результати:
засобів
• Розробити та затвердити проект відведення нових зон для
паркування;
Ключові заходи
• Розробити та затвердити проект будівництва паркувальних
проекту:
комплексів;
• Провести будівництво паркувальних комплексів.
Період здійснення:
2019 – 2027р.р.
2019
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Разом
Орієнтовна вартість
5000 500
500
0
0
0
0
6000
проекту, тис. грн.
Джерела
міський бюджет,обласний бюджет,державний бюджет кошти МТД
фінансування:
Ключові потенційні
Відділ житлово-комунального господарства, благоустрою та
учасники проекту
інфраструктури міської ради,
Інше:
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Завдання Стратегії,
якому відповідає
проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія впливу
проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод

4.2.2. Провести ремонт дорожнього покриття та відновлення
тротуарів
49. Ремонт дорожнього покриття вулиць міста
Підвищити якість дорожнього покриття в місті для безпечного
пересування мешканців.
Чортківська міська рада
29 тис. осіб.

В місті налічується 170 вулиць, протяжність доруг 60,7 км. на
сьогодні тільки дороги на 4 вулицях капітально відремонтовані,
інші потребують або поточного або капітального ремонту.
• На 50% вулицях міста до 2026 року здійснено ремонтні роботи.
Очікувані результати: Кожного року ремонтні роботи проводяться не менше, ніж на
10-11 вулицях.
• Визначити підрядника;
Ключові заходи
проекту:
• Провести ремонт дорожнього покриття.
Період здійснення:
2019 – 2026 р.р.
Стислий опис
проекту:

Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасники проекту
Інше:
Завдання Стратегії,
якому відповідає
проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія впливу
проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод

2019
7082

2020 2021
5000 5000

2022
5000

2023
5000

2024 2025 2026
5000 5000 5000

Разом
42082

міський бюджет, обласний бюджет, державний бюджет
Відділ житлово-комунального господарства, благоустрою та
інфраструктури міської ради, КП «Чортківське ККП»

4.2.2. Провести ремонт дорожнього покриття та відновлення
тротуарів
50. Ремонт тротуарів по вулицях міста
Підвищити якість тротуарного покриття в місті для безпечного
пересування пішоходів.
Чортківська міська рада
29 тис. осіб.

Тротуарне покриття на деяких вулицях міста знаходиться в
неналежному стані, що ускладнює рух мешканців та підвищує
небезпеку для їхнього життя та здоров’я.
Проектом передбачено ремонт тротуарів по 110 вулицях міста.
• Здійснено поточний ремонт покриття тротуарів по 110 вулицях
Очікувані результати:
міста
Ключові заходи
• Відібрати підрядника;
проекту:
• провести ремонт тротуарів.
Період здійснення:
2019 – 2026 р.р.
2019
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Разом
Орієнтовна вартість
4000
4000 4000 4000 4000 4000 2000 2000
28000
проекту, тис. грн.
Стислий опис
проекту:
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Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасники проекту
Інше:
Завдання Стратегії,
якому відповідає
проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія впливу
проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод

міський бюджет, обласний бюджет, державний бюджет
Відділ житлово-комунального господарства, благоустрою та
інфраструктури міської ради, КП «Чортківське ККП»

4.2.2. Провести ремонт дорожнього покриття та відновлення
тротуарів
51. Будівництво велодоріжок по місту
Забезпечити комфортні та безпечні умови пересування вело
транспорту в місті.
Чортківська міська рада
5 тис. осіб

Щороку збільшується кількість велосипедистів у місті, тому
виникає необхідність створити комфортні умови пересування для
цього екологічного виду транспорту.
Очікувані результати: • Здійснено будівництво велодоріжок (не менше 3 км).
• Розробити схему велоруху по місту;
Ключові заходи
• Відібрати підрядну організацію;
проекту:
• Здійснити будівництво велодоріжок в місті.
Період здійснення:
2021 – 2022 р.р.
2019
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Разом
Орієнтовна вартість
1700 2200
0
0
0
0
3 900
проекту, тис. грн.
Джерела
міський бюджет, обласний бюджет, державний бюджет кошти
фінансування:
МТД
Ключові потенційні
Відділ житлово-комунального господарства, благоустрою та
учасники проекту
інфраструктури міської ради, Чортківське ККП
Інше:
Стислий опис
проекту:

Завдання Стратегії,
якому відповідає
проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія впливу
проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Стислий опис
проекту:

4.2.3.Розвиток громадського транспорту
52. Придбання муніципального транспорту
Створити доступні можливості для користування громадським
транспортом соціально незахищених верств населення
Чортківська міська рада
29 тис. осіб

Проектом передбаченоо закупівлю 2 автобусів, що будуть
забезпечувати перевезення.
• Створено можливості для користування громадським транспортом
Очікувані результати:
соціально незахищених верств населення.
Ключові заходи
• Закупити автобуси;
проекту:
• Ввести автобуси в експлуатацію.
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Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасники проекту
Інше:

2020 р.

Завдання Стратегії,
якому відповідає
проект:
Назва проекту:

4.2.3.Розвиток громадського транспорту

Цілі проекту:
Територія впливу
проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод

2019
0

2020
0

Разом
4000

2021 2022 2023 2024 2025 2026
4000
0
0
0
0
0

міський бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, кошти МТД
Відділ житлово-комунального
інфраструктури міської ради

господарства,

благоустрою

та

53. «Розумна зупинка»
Забезпечити надання якісних послуг користування громадським
транспортом населенню міста
Чортківська міська рада
29 тис. осіб

Проектом передбачено забезпечення зупинок в місті спеціальними
конструкціями з вмонтованим LED екранами, на яких
міститимуться такі дані:
- прогнозований час очікування транспортних засобів на зупинці,
Стислий опис
- напрямок слідування по маршруту,
проекту:
- час прибуття згідно розкладу, затвердженого у міській раді.
Додатково будуть розміщені годинник та дві рухомих стрічки, в
одній з них відображаються новини, а в іншій – реклама.
Електронне табло надає можливість розміщення відеореклами.
Очікувані результати: • В місті функціонують 3 «розумних зупинки»
• Створити додатковий маршрут по вул. Ягільницькій;
• Виготовити проектно-кошторисну документацію;
Ключові заходи
• Закупити GPS для автобусів;
проекту:
• Закупити екрани для всіх зупинок;
• Облаштувати зупинки.
Період здійснення:
2020 – 2021 р.р.
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасники проекту
Інше:

2019
1500

2020
1500

2021
1500

2022

2023

2024

2025

2026

Разом
4500

міський бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, кошти МТД
Відділ житлово-комунального
інфраструктури міської ради

господарства,

благоустрою

та
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Технічні завдання на проекти місцевого розвитку Операційної цілі 4.3.
Розвиток громадського міського простору
Завдання Стратегії,
якому відповідає
проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія впливу
проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод

4.3.1. Розробити комплексний план рекреаційних зон по місту
54. Оновити «Комплексну схему зелених зон міста Чорткова»
та забезпечити догляд за усіма зеленими насадженнями в
місті
Охорона та збереження зелених насаджень
Чортківська міська рада
29 тис. осіб.

Стислий опис проекту: Оновлення та затвердження « Комплексної схеми зелених зон»
Очікувані результати:
Ключові заходи
проекту:
Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасники проекту
Інше:

• Збережені зелені зони міста
• Оновити та затвердити проект «Комплексна схема зелених зон
міста Чорткова»
• Запровадити заходи з догляду і охорони зелених насаджень
2019 – 2027р.р.
2019

2020
680

2021

2022

2023

2024

2025 2026 Разом
0
680

міський бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, кошти
МТД
Відділ містобудування, архітектури та капітального будівництва
міської ради

4.3.1. Розробити комплексний план рекреаційних зон
Завдання Стратегії,
якому відповідає проект:
55. Реконструкція та благоустрій парку культури та
Назва проекту:
відпочинку ім. І.Франка
Облаштувати простір для відпочинку, розваг та занять спортом
Цілі проекту:
населення
Територія впливу
Чортківська міська рада
проекту:
Орієнтовна кількість
10 тис.осіб
отримувачів вигод
Парк ім. І.Франка знаходиться в центральній частині міста, тому є
Стислий опис проекту: необхідність належного облаштування та підтримання паркової
інфраструктури.
Очікувані результати: • Облаштований парк ім.І.Франка
• Провести відкритий конкурс на найкращий проект реконструкції
парку
Ключові заходи
• Здійснити реконструкцію тротуарів 17 753 м. кв;
проекту:
• Встановити освітлення – ліхтарі 500 шт.;
• Облаштувати велосипедні доріжки 842 м. кв. та 4 парковки;
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Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники проекту

• Здійснити озеленення парку: рослини, квіти 56 661 шт., дерева та
чагарники 3 299 шт.;
• Встановити 3 спортивні майданчики;
• Залучити інвесторів для розміщення атракціонів в парку;
• Здійснити будівництво пішохідного моста через річку Серет.
2019 – 2024 р.р.
2019 2020
2021
2099 2008,4 10000

2022
3800

2023
10000

2024
5200

2025 2026
0
0

Разом
33170

міський бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, кошти
МТД
Комунальне підприємство «Парковий культурно-спортивний
комплекс»

Інше:

Завдання Стратегії,
якому відповідає проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія впливу
проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Стислий опис проекту:
Очікувані результати:
Ключові заходи
проекту:
Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники проекту

4.3.1. Розробити комплексний план рекреаційних зон
56. Облаштування парку «Героїв Небесної Сотні»
Облаштувати простір для відпочинку та дозвілля населення
Чортківська міська рада
3 тис.осіб
Парк «Герої Небесної Сотні» був відкритий тільки у 2018 році,
тому потребує створення необхідної інфраструктури для
комфортного відпочинку та проведення дозвілля.
• Облаштований парк «Героїв Небесної Сотні»
• Затвердити територію парку в розмірі - 3 га
• Провести консультації з мешканцями щодо наповнення парку;
• Виготовити проектно-кошторисну документацію;
• Здійснити відповідні роботи;
• Провести урочисте відкриття.
2022-2023 р.р.
2019 2020
0
1700

2021
600

2022

2023

2024
0

2025 2026
0
0

Разом
2300

міський бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, кошти
МТД
Комунальне підприємство «Парковий культурно-спортивний
комплекс»

Інше:

4.3.1. Розробити комплексний план рекреаційних зон
Завдання Стратегії,
якому відповідає проект:
Назва проекту:
57. Облаштування парку «Моклеків»
Облаштувати простір для відпочинку, розваг та занять спортом
Цілі проекту:
населення.
Територія впливу
Чортківська міська рада
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проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Стислий опис проекту:
Очікувані результати:

Ключові заходи
проекту:
Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники проекту

29 тис. осіб
Є потреба в облаштуванні інфраструктури парку для дозвілля
громади
• Облаштована територія парку для проведення дозвілля та
відпочинку
• Провести відкритий конкурс на найкращий проект
реконструкції парку
• Здійснити озеленення парку;
• Облаштувати паркові доріжки;
• Встановити спортивні майданчики.
2023 – 2024 р.р.
2019 2020
800

2021
1200

2022
0

2023

міський бюджет
Комунальне підприємство
комплекс»

2024

2025 2026
0
0

«Парковий

Разом
2000

культурно-спортивний

Інше:

4.3.1. Розробити комплексний план рекреаційних зон
Завдання Стратегії,
якому відповідає проект:
Назва проекту:
58. Облаштування скверів в місті
Облаштувати громадські простори для відпочинку, проведення
Цілі проекту:
дозвілля жителів та гостей міста.
Територія впливу
Чортківська міська рада
проекту:
Орієнтовна кількість
29 тис.осіб
отримувачів вигод
На території міста в різних мікрорайонах розміщенні сквери , які
потребують реєстрації, оновлення, реконструкції, озеленення,
облаштування. В період до 2027 року буде проведено такі роботи:
- оновлено сквер в мікрорайоні Бердо біля старої школи;
Стислий опис проекту:
-реконструйовано сквер по вул.С.Бандери;
- зареєстровано сквер по вул.Д.Січинського;
- відновлено сквер по вул. Монастирській;
- облаштувано сквер по вул.Копичинецькій.
• Облаштовано громадські простори для відпочинку, проведення
Очікувані результати:
дозвілля жителів та гостей міста.
• Провести консультації з громадськістю щодо наповнення
скверів;
Ключові заходи
• Виготовити проектно-кошторисну документацію;
проекту:
• Провести роботи по облаштуванню скверів;
• Організувати урочисте відкриття.
Період здійснення:
2022 р.
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Разом
Орієнтовна вартість
600
600
600
600
600
3000
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування: міський бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, кошти
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Ключові потенційні
учасники проекту
Інше:
Завдання Стратегії,
якому відповідає
проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія впливу
проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод

МТД
Комунальне
комплекс»

підприємство

«Парковий

культурно-спортивний

4.3.1. Розробка комплексного плану рекреаційних зон
59. Створення пляжу на річці Серет
Облаштування простору для відпочинку, розваг та дозвілля
мешканців міста
Чортківська міська рада
29 тис. осіб.

Створення безпечних та комфортних умов для проведення
дозвілля на березі річки Серет в Чорткові
Очікувані результати: • Створено міський пляж
Стислий опис проекту:

Ключові заходи
проекту:
Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасники проекту

• Розробити та затвердити проект пляжу
• Провести консультацію з громадськістю щодо створення пляжу
• Облаштувати території під пляж
• Встановити необхідну інфраструктуру
2019 – 2027р.р.
2019 2020

2021
500

2022
500

2023
500

2024
0

2025 2026
0
0

Разом
1500

міський бюджет, обласний бюджет, державний бюджет ,кошти
МТД
Відділ житлово-комунального господарства, благоустрою та
інфраструктури міської ради

Інше:

Завдання Стратегії,
якому відповідає
проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія впливу
проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод

4.3.2.Покращувати безпеку в місті
60. Підвищити безпеки руху
Створення безпечних умов руху для водіїв та пішоходів в місті
Чортківська міська рада
29 тис. осіб.

Проектом передбачено забезпечення міста інфраструктурою для
підвищення рівня безпеки руху. Передбачається встановлення
Стислий опис проекту: відеонагляду, турнікетів біля навчальних закладів, «лежачих
поліцейських», світлофорів, безпечних пішохідних переходів
тощо.
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Очікувані результати:
Ключові заходи
проекту:
Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасники проекту

• Безпечний рух на вулицях міста
• Закупити необхідні матеріали і обладнання
• Встановити обладнання та матеріали у відповідних зонах згідно
з «Комплексною схемою організації дорожнього руху».
2019 – 2027р.р.
2019 2020
500 500

2021
500

2022
500

2023
500

2024

2025

2026
0

Разом
2500

міський бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, кошти
МТД
Відділ житлово- комунального господарства, благоустрою та
інфраструктури міської ради

Інше:
Завдання Стратегії,
якому відповідає
проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія впливу
проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Стислий опис проекту:
Очікувані результати:
Ключові заходи
проекту:
Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасники проекту

4.3.2.Покращення безпеки в місті
61. Створення притулку для тварин
Створення безпечних умов на вулицях міста та гуманного
середовища для наявних тварин через значне зменшення
чисельності безпритульних тварин
Чортківська міська рада
29 тис. осіб.
Створити притулок для тварин в Чорткові
• Діє притулок для тварин
• Розробити проект та будівництво притулку;
• Облаштувати необхідні умови для утримання тварин.
2019 – 2027р.р.
2019 2020
100 3000

2021
2000

2022
5000

2023

2024

2025

2026
0

Разом
10100

міський бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, кошти
МТД
Відділ житлово- комунального господарства,благоустрою та
інфраструктури

Інше:
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Технічні завдання на проекти місцевого розвитку Операційної цілі 4.4.
Підвищення рівня енергоефективності
Завдання Стратегії,
якому відповідає
проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія впливу
проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод

4.4.1. Покращити стан теплопостачання в бюджетних закладах
міста
62. Встановлення котлів на біопаливі в бюджетних закладах
міста
Підвищити рівень енергоефективності бюджетних закладів міста
Чортківська міська рада
14,7 тис. осіб

Більшість закладів в місті використовують газові котельні, або
отримують тепло від центральної мережі теплопостачання.
Стислий опис
Встановлення котлів на біопаливі дасть можливість для
проекту:
енергоефективного споживання та скорочення витрат на опалення
бюджетних установ.
Очікувані результати: • Встановлено 15 котлів в бюджетних закладах міста.
Ключові заходи
• Здійснити закупівлю котлів;
проекту:
• Встановити котли.
Період здійснення:
2024 – 2026 р.р.
2019
2020 2021 2022 2023
2024
2025
2026 Разом
Орієнтовна вартість
1200
1200 1200
0
0
0
0
0
3600
проекту, тис. грн.
Джерела
міський бюджет, обласний бюджет, державний бюджет кошти МТД
фінансування:
Відділ муніципального розвитку, інновацій та енергоефективності,
Ключові потенційні
Управління культури, туризму та релігії, управління освіти, молоді
учасники проекту
та спорту міської ради
Інше:

Завдання Стратегії,
якому відповідає
проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія впливу
проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод

4.4.2. Запровадити відновлювані джерела енергії в енергобалансі
міста
63. Встановлення вакуумних колекторів в ДНЗ міста
Підвищити рівень енергоефективності бюджетних закладів міста та
надання послуг з енергозбереження
Чортківська міська рада
2 572 особи

Застосування геліосистеми на основі вакуумних сонячних
колекторів для зміщення теплового навантаження системи гарячого
водопостачання.
Очікувані результати: • Встановлено колектори у 7 ДНЗ міста.
Ключові заходи
• Закупити колектори;
проекту:
• Встановити колектори в 7 ДНЗ міста.
Період здійснення:
2020 – 2026 р.р.
Стислий опис
проекту:
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Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасники проекту

2019

2020

2021

2022

0

700

700

700

2023

700

2024

700

Разом

2025 2026

700

700

4 900

міський бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, кошти МТД
Відділ муніципального розвитку, інновацій та енергоефективності,
управління освіти, молоді та спорту міської ради

Інше:

Завдання Стратегії,
якому відповідає
проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія впливу
проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Стислий опис
проекту:
Очікувані
результати:

Ключові заходи
проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасники проекту
Інше:

4.4.2. Запровадити відновлювані джерела енергії в енергобалансі
міста
64. Створення комунальної електростанції на відновлюваних
джерелах енергії
Забезпечення енергонезалежності бюджетних установ міста
Чортківська міська рада
29 тис. осіб.
Створення комунальної електростанції на відновлюваних джерелах
енергії
• Працює комунальна електростанція на відновлюваних джерелах
енергії
• Зареєструвати
комунальне
підприємство
для
створення
електростанції;
• Отримати технічні умови;
• Розробити проектну документацію;
• Здійснити імпорт обладнання та будівництво;
• Отримати ліцензію на право виробництва енергії;
• Підписати договори купівлі – продажу електроенергії
2019 – 2027р.р.
2019

2020

2021
0

2022 2023
2024
2025
2026
0
0
1500000 1500000
0

Разом
300000

міський бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, кошти МТД
Відділ житлово
інфраструктури

комунального

господарства,

благоустрою

та
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