
 

                 УКРАЇНА            

Рожнятівська селищна рада Івано-Франківської області 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

від 23.03.2021 р. № 20 

смт. Рожнятів 

 

Про План соціально-економічного  

розвитку Рожнятівської територіальної  

громади на 2021 рік 

 

Розглянувши проект Плану соціально-економічного розвитку 

Рожнятівської територіальної громади на 2021 рік (далі План), відповідно до 

Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм 

економічного і соціального розвитку України», наказу Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства  

України від 30.03.2016 року № 75 «Про затвердження Методичних 

рекомендацій щодо формування і реалізації прогнозних та програмних 

документів соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної 

громади», з метою забезпечення комплексного розвитку Рожнятівської 

територіальної громади, керуючись  Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет  

вирішив: 

 

     1.Схвалити проект План соціально-економічного розвитку Рожнятівської  

     територіальної громади на 2021 рік, що додається. 

2. Відділу економічного розвитку та інвестицій, туризму та комунального 

майна  забезпечити подання проект Плану селищній раді на  затвердження 

в  установленому порядку. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

селищного голови та заступника з питань роботи виконавчих органів ради 

згідно з їх функціональними обов’язками. 

 

 

 

Селищний голова                                                           Василь РИБЧАК 

 

 

 

 



   

 

ПЛАН 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ РОЖНЯТІВСЬКОЇ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

НА 2021 РІК 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

смт.РОЖНЯТІВ 

2021 р. 
 



Вступ 

План соціально-економічного розвитку Рожнятівського територіальної 

громади на 2021 рік (далі – План) розроблено відділом економічного розвитку 

та інвестицій, туризму та комунального майна разом з іншими структурними 

підрозділами селищної ради, на основі пропозицій старост населених пунктів, 

підприємств, установ, організацій та громадськості.  

План соціально-економічного розвитку Рожнятівської територіальної 

громади розроблено відповідно до наказу Мінрегіону від 30.03.2016р.  №75 

«Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації 

прогнозних та програмних документів соціально-економічного розвитку 

об’єднаної територіальної громади». 

План підготовлений на основі аналізу розвитку населених пунктів, що 

входять до складу  громади за попередній період та визначає цілі, пріоритети 

соціально-економічного розвитку, спрямовані на забезпечення необхідних 

умов для планомірного і послідовного наближення рівня життя мешканців 

громади до європейських стандартів за рахунок збалансованого використання 

внутрішнього і зовнішнього потенціалу та збереження етнокультурних 

традицій. 

Метою Плану є забезпечення умов для підвищення самодостатності, 

економічного і соціального розвитку Рожнятівської територіальної громади.  

План визначає цілі, завдання та основні заходи економічного і 

соціального розвитку Рожнятівської територіальної громади на 2021 рік. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Соціально-економічний розвиток Рожнятівської територіальної 

громади  

Чисельність населення громади складає 20,4 тис. осіб. За оцінкою  

чисельність міського населення –3,9 тис. чол., решта населення громади  

належить до сільського і складає 16,5 тис. чол. Найбільшими за кількістю 

населення є село Сваричів та смт. Рожнятів, чисельність яких відповідно 

складає 23 % і 19% від загальної кількості жителів громади. За 2010-2020 роки 

загальна кількість населення у населених пунктах сьогоднішньої 

Рожнятівської територіальної громади зменшилась на 8,8 %. 

Станом на початок 2021 року рівень зареєстрованого безробіття в 

громаді складає 1,7% . В громаді 153 багатодітних сімей. Кількість 

малозабезпечених сімей -206, дітей-сиріт – 14, дітей, позбавлених 

батьківського піклування – 7. В громаді 5544 пенсіонери, 1487 людей з 

інвалідністю. 

У населених пунктах Рожнятівської територіальної громади 

зареєстровано 58 учасників АТО. Всього 28 сімей учасників АТО з 

неповнолітніми дітьми, в яких виховується 45 дітей.  

Економічний потенціал громади складається з невеликих підприємств 

промисловості, торгівлі, сільського господарства, сфери послуг. На території 

Рожнятівської територіальної громади діють 9 підприємств, включених до 

статистичної вибірки як промислові: ТзОВ СП «Будучність», ПКП «Оріон», 

ПП «Роман», ВКП «Дзеркало», ДП «Рожнятівтеплокомуненерго», ТзОВ 

«Агро», ТзОВ «Гідропауер». 

У 2020 році зросли обсяги експорту на 10660 тис.грн., що склало 125,2% 

порівняно з показником 2019 року. Крім того, в 2020 році відбулося значне 

зростання обсягу імпортних операцій – на 52186 тис.грн. або на 515,2%. (За 

даними органів ДФС).  

Серед основних підприємств – експортерів на території громади – ПП 

«Роман» і ПКП «Оріон». 

Найбільші імпортні операції впродовж 2019-2020 років в громаді 

здійснили підприємства ТзОВ "Соларенерджі ІФ" і ПП "Бердар". 

У 2020 році в населених пунктах громади (за даними ДФС) діяло 247 

суб’єктів господарювання – юридичних осіб, з яких 145 – малі підприємства. 

Крім того, до сектора малого і середнього підприємництва належать також і 

539 фізичних осіб – підприємців. 

На території громади здійснюють свою діяльність 3 фермерських 

господарства:  «Агро-рік», «Вербівка», «Дуброва плюс». 

Торговельне обслуговування громади На території громади  

функціонують 178 об’єкт торгівлі  та 12 закладів ресторанного господарства, 

23 аптеки, один ринок, 3 гуртові бази. 

Зважаючи на географічне розташування  громади та інтегруючись у  

систему  туризму регіону,  громада має перспективу розвитку  історичного, 

подієвого, та ін.  видів туризму. Серед потенційних туристичних об’єктів – 

Замок Скарбка, музей «Бойківщина». 



Основними джерелами власних доходів місцевого бюджету громади  в 

2021 році становитимуть: податок  з доходів фізичних осіб – 69,0 % , єдиний 

податок – 9.2%,  плата за землю – 9,4 %, доходи  від акцизного збору – 5,9  %  

від сукупних доходів бюджету.  Власні надходження бюджету територіальної 

громади на 2021 рік складають 60,3 млн. грн. Офіційні трансферти з 

державного та обласного бюджетів склали 95,8 млн. грн. 

Освіта в громаді представлена 9 закладами загальної середньої освіти, з 

них 4 гімназії, 5 ліцеїв, де у 120 класах навчається 2307 учнів та Рожнятівський 

ліцей «Заочна освіта», в якоу здобувають знання 142 учасники освітнього 

процесу. Також 2 заклади позашкільної освіти – БДЮТ та ДЮСШ. Витрати на 

навчання одного учня в середньому в громаді складають 39008 грн. Найбільші 

– 80327 у Камінській гімназії, найменші – 26255 грн. у Сваричівському ліцеї. 

В закладах освіти працюють 358 педагогічних працівників, МОП – 146 осіб. 

В громаді функціонує 5 закладів дошкільної освіти, де у 19 групах 

виховується 426 дітей. Кадровий склад закладів дошкільної освіти складає 58 

педагогічних працівників та 64 працівники МОП. 

У громаді мережу закладів культури складають 22 установи, з них: 7 

народних домів, 3 клуби та 11 бібліотек. Мистецьку освіту в громаді 

реалізовує дитяча школа мистецтв, в якій навчається 224 учні. В громаді 

функціонує 46 колективів художньої самодіяльності. 

В громаді утворені комунальні підприємства, які надають медичні 

послуги на підставі укладених договорів з НСЗУ: КНП «Центр первинної 

медичної допомоги» РСР та КНП «Рожнятівська багатопрофільна лікарня» 

РСР. На території громади розташовані 5 амбулаторій загальної практики 

сімейної медицини і 5 фельдшерсько-акушерських пунктів. 

Житлово-комунальні послуги в громаді надають комунальні 

підприємства:  

КП «Рожнятівводгосп» - здійснює водопостачання та водовідведення 

для населення та об’єктів, розташованих на території смт.Рожнятів.  

 КП Рожнятівської селищної ради – здійснює обслуговування 

багатоквартирних будинків в смт. Рожнятів, вивезення твердих побутових 

відходів в населених пунктах громади, а також забезпечує вуличне освітлення 

в громаді. 

ДП «Рожнятівтеплокомуненерго» надає послуги теплопостачання 

об’єктів комунальної власності на території громади. 

Дорожня інфраструктура громади включає 198 комунальних вулиць, 

а також такі автомобільні дороги загального користування місцевого 

значення: Рожнятів-Липовиця, Калуш-Осмолода, Долина - Верхній 

Струтинь - Лецівка, Голинь - Рожнятів, Креховичі-Дзвиняч, Рожнятів-

Вербівка, Вербівка-Петранка, Рівня-Вільхівка, Топільстке-Берлоги, Нижній 

Струтинь-Рожнятів, Сваричів-Брошнів-Осада, - які перебувають на балансі 

облдержадміністрації. На території громади 18 мостів на балансі 

облдержадміністрації та 15 комунальних мостів. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%96%D0%B2


Загальна площа земель Рожнятівської громади складає  17986,5  га. 

Найбільше земельних площ громади зайнято землями сільськогосподарського 

призначення -  49,4%, в т.ч. ріллею – 27,9%, лісами  - 33,1%.  

В користуванні суб’єктів господарювання перебуває 29,1% земель 

громади. Найбільшим землекористувачем на території є ТОВ 

«Карпатнафтохім» - 261,7 га. 

 

2. Головні проблеми розвитку економіки і соціальної сфери громади 

 

• Незадовільний транспортно-експлуатаційний стан автомобільних доріг та 

мостів. 

• Низький рівень охоплення дітей, віком до 5 років, дошкільною освітою. 

• Низький рівень зайнятості, в тому числі за рахунок тіньової зайнятості. 

• Низька інвестиційна привабливість, в т.ч. за рахунок незадовільного стану 

автомобільних доріг. 

 

 

На підставі головних проблемних питань розвитку економіки та соціальної 

сфери громади сформовано перелік проблемних питань щодо соціально-

економічного розвитку громади у 2021 році. 

 

3. Цілі та завдання на 2021 рік 

 

Основна мета Плану - забезпечення умов для підвищення 

самодостатності, економічного і соціального розвитку громади. 

Досягнення цієї мети планується здійснити шляхом:  

• Підтримки підприємництва, як базису для підвищення зайнятості, 

збільшення доходів населення; 

• забезпечення ефективного використання енергоресурсів, впровадження 

енергозберігаючих заходів у закладах соціальної сфери та житлово-

комунального господарства; 

• формування сприятливого і стабільного інвестиційного клімату для 

забезпечення надходжень інвестицій в економіку; 

• створення умов для розвитку туризму; 

• дотримання принципу збалансованості, ефективного і раціонального 

використання бюджетних ресурсів та скорочення не першочергових 

видатків; 

• розбудови і модернізації інфраструктури, зокрема транспортної та 

соціальної; 

• підвищення якості та доступності освіти, медичного обслуговування, 

соціального захисту населення, спорту та культури; 

• створення умов для поліпшення соціального захисту населення громади, 

зокрема, учасників АТО, інвалідів, малозабезпечених, багатодітних сімей; 



• створення стимулів для здорового способу життя й здорових умов праці 

шляхом розвитку інфраструктури для занять масовим спортом та активного 

відпочинку; формування суспільної думки про шкідливість 

тютюнопаління, зловживання алкогольними напоями, наркотиками, 

вжиття заходів щодо протидії таким негативним явищам; 

• реалізації природоохоронних заходів, спрямованих на покращення 

екологічного стану громади; 

• активізації участі у  нових пріоритетних проектах за підтримки донорів 

міжнародної технічної допомоги відповідно до стратегічних напрямів 

співробітництва з країнами-донорами та з міжнародними фінансовими 

організаціями; 

• надання якісних адміністративних послуг населенню громади; 

• запобігання природних та техногенних катастроф та цивільного захисту 

населення.  
 

 


