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Трускавецький субрегіон – затишна місцевість, природ-
на багата земля, і мальовничий туристичний закуток 
України. 

Наше бажання – стати багатим та провідним регіоном 
України, відкривати нові туристичні можливості, покращувати 
якість життя мешканців Трускавецького субрегіону.

Стратегія розвитку Трускавецькоо субрегіону на період до 
2028 року стала результатом спільної роботи громади нашого 
регіону та провідних фахівців стратегічного планування. 

Щоб досягнути поставлених цілей та завдань Стратегії 
розроблено План заходів з реалізації у 2019-2021 роках Труска-
вецького субрегіону. 

Трускавецький субрегіон – місцевість, де поєднується чарівна 
природа, родюча земля, лікувальні джерела та щирі люди. Тому 
ми маємо всі можливості стати конкурентоспроможним регіо-
ном України з розвиненою туристичною інфраструктурою та 
високим рівнем життя. 

Наше майбутнє є результатом спільної праці.

Міський голова          Андрій Кульчинський

Дорогі МЕШКАНЦІ 
ТРУСКАВЕЦЬКОГО 
СУБРЕГІОНУ!



Стратегія розроблена на підставі Закону України «Про стимулювання розвитку регіонів», Закону України «Про 
засади державної регіональної політики», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з ураху-
ванням постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розроблення регіональних страте-

гій розвитку і планів заходів з їх реалізації», а також Стратегії сталого розвитку «Україна-2020», доктрини збалансова-
ного розвитку «Україна 2030» та Державної стратегії регіонального розвитку України на період до 2020 року.

Стратегія розвитку Трускавецького субрегіону скерована на покращення умов життя як мешканців міста Трускавець, 
так і сільських населених пунктів території субрегіону, а також гостей, туристів, інвесторів через покращення бізнес- та 
інвестиційного клімату, його туристичної і культурної привабливості, якості життя мешканців та системи надання публіч-
них послуг. Основою для Стратегії стали конкурентні переваги території, а також ті можливості, які відкриваються через 
зміни в його зовнішньому оточенні.

Стратегія є основним документом довгострокового розвитку Трускавецького субрегіону, який визначає пріоритети 
та напрямки її розвитку до 2028 року. Реалізація Стратегії передбачається в рамках партнерства влади, громади та 
бізнесу, де кожен партнер зможе знайти своє місце і свої інтереси та внести відповідний вклад у розвиток.

Розроблення стратегії припало на дуже важливий для українського суспільства час – реформування усіх сфер сус-
пільного життя, в першу чергу – реформ адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування, завдяки 
яким на базовий рівень передаються повноваження і ресурси згідно принципів Європейської хартії місцевого самовря-
дування, що означає право і спроможність органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання 
та управління суттєвою часткою публічних справ під власну відповідальність в інтересах місцевого населення.

Структура документу Стратегії містить два компоненти – «стратегічний», тобто систему стратегічних і операційних 
цілей, досягнення яких повинно призвести до стратегічного бачення розвитку Трускавецького субрегіону, та «операцій-
ний», як окремі програми по кожному стратегічному напрямку, що складаються з проектів місцевого розвитку, в рамках 
яких передбачені реалістичні цілі, конкретні заходи, потенційні виконавці та фінансові ресурси, необхідні для реалізації 
проекту. Завершується документ комплектом карток технічних завдань на проекти місцевого розвитку у форматі, при-
йнятому в рекомендаціях Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України.

При підготовці дослідницько-аналітичних розділів Стратегії було використано матеріали Міністерства економіки 
України, інших міністерств та відомств, Львівської обласної державної адміністрації, науково-дослідних організацій, 
Державного комітету статистики України, Головного управління статистики у Львівській області, Трускавецької міської 
ради та її виконавчих органів а також інформація від представників сільських рад субрегіону.

У процесі опрацювання Стратегії розвитку Трускавецького субрегіону завнішні фахівці зі стратегічного планування 
здійснювали методичне забезпечення, експертний аналіз даних і результатів досліджень, отриманих під час здійснення 
процесу планування, забезпечували надання консультаційних послуг з питань, які належать до всіх аспектів стратегіч-
ного планування.

Перед мова
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1Методологія та процес 
розробки Стратегії

Стратегічне планування – системний шлях до управління змінами й досягнення консенсусу в усій громаді, а також 
створення спільного бачення економічного майбутнього громади (чи кількох громад, які працюють спільно), 
творчий процес визначення проблем та погодження реалістичних цілей, завдань і стратегій, здійснення яких ви-

рішить ці проблеми. Стратегічне планування є також ефективним інструментом об’єднання лідерів бізнесу та посадовців 
місцевої влади для створення публічно-приватних партнерств, що має позитивний вплив на місцевий діловий клімат та 
конкурентне становище громади, а також на вирішення інших питань, пов’язаних з рівнем життя всіх громадян.

Методологія розробки Стратегії містить кілька рівнів, серед яких – метод стратегічного управління розвитком тери-
торіальної громади як територіальної соціально-економічної системи, сукупність процесів (етапів, кроків) при укладанні 
(розробленні) Стратегії, а також прикладні методики та техніки, які застосовуються в тому чи іншому процесі.

В рамках розроблення Стратегії розвитку громади на практиці метод стратегічного управління застосовується через 
логічно несуперечливу послідовність процесів, які відображає малюнок 1.

Аналіз Планування Впровадження

1. Дослідження та 
стратегічний аналіз 
середовища

2. Профіль
3. Соціологічні 

дослідження

1. Прогнози, моделювання 
сценаріїв

2. Бачення
3. SWOT/TOWS-аналіз
4. Стратегічний вибір
5. Плани дій (цілі, завдання)
6. Проекти та заходи

1. Громадське обговорення
2. Прийняття міською радою
3. Розробка цільових і галузевих 

програм
4. Структура управління
5. Моніторинг та оцінка
6. Перегляд та коригування

Малюнок 1
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Стратегія розвитку Трускавецького субрегіону на період до 2028 року

Стратегія має ієрархічну природу, тобто, вона складається з системи цілей, нижчі з яких підпорядковані вищим і пере-
бувають у системних взаємозв’язках між собою. Малюнок 2 ілюструє систему цілей Стратегії

Методологія підготовки та впровадження Стратегії ґрунтується на твердженні, що впровадження Стратегії відбудеться 
лише за умов об’єднання зусиль виконавців плану та всіх зацікавлених сторін. В результаті цієї роботи будуть досягнуті 
визначені цілі, реалізовані спільні проекти, які в цілому забезпечуватимуть сталий розвиток території, спільної для всіх її 
суб’єктів.

Документ має модульний характер – окремі його напрямки є самодостатніми, автономними, сформованими в розра-
хунку на подальше впровадження через реалізацію проектів, кожен із яких є окремим елементом впровадження Страте-
гії, але впливатиме на загальний результат. При потребі, документ може бути доповнений іншими напрямками розвитку, 
які в подальшому можуть бути визначені як ключові для субрегіону.

Розробка Стратегії розвитку субрегіону має свої особливості – адже субрегіон не є адміністративно-територіальною 
одиницею, це швидше «територіальний кластер» територіальних громад, які бачать свій розвиток у спільноті, об’єднаній 
навколо природнього центру (Трускавець) і яка є чимось більшим, аніж проста сума територіальних громад, є новою 
системною цілісністю, у якій твориться нова ідентичність, нові спільні цінності та спільні цілі розвитку.

Залучення до праці над Стратегією всіх суб’єктів (територіальних громад) субрегіону в особі представників адміні-
страцій, представників державних і комунальних підприємств, представників бізнесу, а також широкого кола громадян 
дозволяє ідентифікувати та знайти прийнятні шляхи усунення проблем субрегіону, забезпечити налагодження діалогу між 
громадськістю та владою. Розроблена таким чином Стратегія відображає інтереси усіх громад, усіх громадян, а тому 
сприймається громадами та їх мешканцями як «своя». Створена у такий спосіб Стратегія незалежно від особистісних 
якостей керівників або політичної ситуації спрямовується на покращення стандартів життя, зміцнення місцевої економіки 
та системи надання послуг.

Розпорядженням міського голови м. Трускавця від 12 червня 2018 р. № 236-р була сформована Робоча група з підго-
товки Стратегії розвитку Трускавецького субрегіону до 2028 року. Всього у ході процесу розробки в засіданнях Робочої 
групи взяло участь 85 осіб.

Учасники Робочої групи:
1. Кульчинський А.Б. - міський голова;
2. Ткаченко О.О. - заступник міського голови;

Стратегічний 
напрям 

A

Стратегічна 
ціль A.1
Оперативна 
ціль A.1.1.

Завдання A.1.1.1.

Стратегічне бачення
Схема побудови Стратегії

Малюнок 2

3. Скибак Н.І. - начальник управління розвитку міста;
4. Балицький О.М. - заступник міського голови;
5. Савченко О.Г. - завідувач юридичного відділу;
6. Пономаренко Н.А. - секретар міської ради;
7. Федоричак М.М. - начальник фінансового управління;
8. Заверюха М.Р. - завідувач планово-економічного відділу;
9. Дорошенко А.Й. - директор ЦНАПу;
10. Сегер О.Я. - начальник управління комунальної власності;
11. Барабаш О.Я. - завідувач відділу залучення інвестицій;
12. Ільницька В.Я - начальник управління праці та соціального захисту населення;
13. Лобик О.П. - завідувач відділу освіти;
14. Татомир Т.Є - завідувач відділу культури;
15. Максимич С.В. - начальник управління житлово-комунального господарства і будівництва;
16. Карпин О.І. - голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної 

власності і майна, депутат Трускавецької міської ради (за згодою);
17. Стефанків С.М. - голова Уличневської сільської ради;
18. Сухроменда Т.П. - голова Орівської сільської радт;
19. Пасемко Л.В. - голова Доброгостівської сільської ради;
20. Флюнт М.Л. - голова Модрицької сільської ради;
21. Сащук М.В. - голова Станилівської сільської ради;
22. Литвин А.І. - заслужений працівник культури України, громадський діяч;
23. Мінчак Т.С. - керівник ТзОВ «Курортний готель «Лісова пісня»;
24. Розора С.П. - приватний підприємець;
25. Габриш Олег - приватний підприємець;
26. Беднарчук Світлана - приватний підприємець;
27. Тимофіїв Роман - директор ТзОВ «Клюберг»;
Стратегія розвитку Трускавецького субрегіону до 2028 року
28. Бачинський Олег - керівник «Галицької кіношколи»;
29. Тарнавський Андрій - представник ПРАТ «Трускавецькурорт»;
30. Хевпа Ліліана - приватний підприємець;
31. Бистрих Юрій - приватний підприємець;
32. Сазонова Віра - депутат Трускавецької міської ради;
33. Ус Назарій - приватний підприємець;
34. Цегенько Іван - голова МЦ «Європейська інтеграція України»;
35. Ільїна Тетяна - керуюча Трускавецького відділення ПриватБанку;
36. Ямелинець Святослав – лікар;
37. Бервецький Володимир – громадський діяч;
38. Попович Ігор - науковець;
39. Грищенко Олександр – архітектор;
40. Якубенко Тетяна - приватний підприємець;

Стратегічна 
ціль Б.1
Оперативна 
ціль Б.1.1.

Завдання Б.1.1.1.

Стратегічний 
напрям 

Б

Стратегічна 
ціль В.1
Стратегічна 
ціль В.1

Завдання В.1.1.1.

Стратегічний 
напрям 

В
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41. Драновський Андріан – директор ПРАТ «Трускавецькурорт»;
42. Кондратик Василь - приватний підприємець;
43. Іваник Микола - представник історико-краєзнавчого клубу «Сива давнина»;
44. Пфайфер Андрій - представник ТОВ «Фан Тур»;
45. Турянський Олексій - приватний підприємець;
46. Дикало Олег - приватний підприємець;
47. Кастрацька Розана - громадський діяч;
48. Ільчук Володимир - директор кінотеатру «Злата»;
49. Петрова Вероніка - менеджер дельфінарію «Оскар»;
50. Сурков Олександр - приватний підприємець;
51. Пілько Ігор - представник ГО «Форум місцевого розвитку»;
52. Малащак Михайло - депутат Трускавецької міської ради;
53. Ревак Олена - приватний підприємець;
54. Мицак Віталій - директор ТзОВ «Буковиця»
55. Цехмейстер Руслан - депутат Трускавецької міської ради;
56. Беляк Вадим - приватний підприємець;
57. Ус Роман - представник ГО «Агенція розвитку Трускавця»;
Процес підготовки Стратегії
14 травня 2018 року у м. Трускавець відбулося вступне засідання Робочої групи за участі експертів проекту, під час 

якого учасникам було представлено методологію стратегічного планування, особливості розроблення стратегій розвитку 
територій у світлі нової регіональної політики держави та децентралізації, погоджено графік розробки Стратегії розвит-
ку Трускавецького субрегіону. До моменту проведення другого засідання членів Робочої групи експертами проекту був 
здійснений стратегічний аналіз, який включав у себе:

• дослідження основних тенденцій соціально-економічного розвитку Трускавецького субрегіону за попе-
редній період, дослідження оточення (зовнішнього середовища) та оцінка можливостей розвитку субрегіо-
ну;

• проведення у травні-червні 2018 року опитування представників бізнесу, мешканців та відпочиваючих су-
брегіону.

• 2 липня 2018 року року у м. Трускавець відбулося перше засідання Робочої групи, під час якого були про-
ведені:

• резентація та обговорення результатів стратегічного аналізу субрегіону;
• презентація та обговорення результатів опитування бізнесу, мешканців та відпочиваючих субрегіону;
• формулювання стратегічного бачення;
• проведення SWOT-аналізу – ідентифікація факторів SWOT.

На основі напрацювань засідання Робочої групи був розроблений проект SWOT-матриці – проведений аналіз взає-
мозв’язків факторів SWOT через матрицю SWOT/TOWS та підготовлені базові аналітичні висновки щодо порівняльних 
переваг, викликів та ризиків розвитку Трускавецького субрегіону.

1 серпня 2018 року року у м. Трускавець відбулося відбулося друге засідання членів Робочої групи, під час якого були 
проведені:

• визначення стратегічних цілей (пріоритетів);

• ідентифікація стратегічних проблем по кожному вибраному пріоритету.
• 22 серпня 2018 року року у м. Трускавець відбулося третє засідання членів Робочої групи, під час якого 

було здійснено рейтингування стратегічних проблем за визначеними критеріями.
• 18 вересня 2018 року у м. Трускавець відбулося четверте засідання членів Робочої групи, під час якого 

було:
• визначено стратегічні, операційні цілі та завдання Стратегії;
• визначено сфери (поля) реалізації завдань;
• визначено і затверджено форму технічних завдань на проекти розвитку, які відповідають завданням Стра-

тегії для оголошення конкурсу пропозицій на підготовку ідей проектів розвитку.
Упродовж вересня-жовтня 2018 року відбувалася підготовка технічних завдань на проекти розвитку, які відповідають 

завданням Стратегії. Усього за цей період зацікавленими в розвитку субрегіону, представниками територіальних громад, 
місцевих органів державної влади, бізнесу, громадських організацій було підготовлено більше 26 ідей на проекти місце-
вого розвитку.

26 листопада 2018 року у м. Трускавець відбулося п’яте засідання членів Робочої групи, під час якого були проведені 
відбір та корегування технічних завдань на проекти розвитку для Плану реалізації Стратегії.

Усі засідання Робочої групи проводились у відкритому режимі, тому всі бажаючі мали можливість брати участь в роз-
робці Стратегічного плану. Процес розроблення Стратегії постійно висвітлювався у місцевих та регіональних ЗМІ.
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соціально-економічного 
розвитку субрегіону

2.1. Загальна характеристика субрегіону

Територія Трускавецького субрегіону (на-
далі – субрегіон) включає території Труска-
вецької міської ради, чотирьох сільських 

рад (Доброгостівська, Модрицька, Станильська, 
Уличнянська) Дрогобицького району та Орівської 
сільської ради Сколівського району. На території 
субрегіону розташовані місто Трускавець і сім сіл: 
Доброгостів, Бистрий, Модричі, Станиля, Уличне, 
Орів та Зимівки, які розташовані близько до міст 
Трускавця, Дрогобича, Борислава і мають добре 
сполучення з ними, за винятком сіл Орів та Зимівки, 
що розташовані в сусідньому Сколівському районі 
і, незважаючи на пряму відстань до Трускавця – 8 
км, відстань автошляхами становить 69 км. Вибір 
території субрегіону пояснюється фактором можли-
вого об’єднання вищеназваних адміністративно-те-
риторіальних одиниць в одну територіальну громаду 
згідно Перспективного плану формування територій 
громад Львівської області і затвердженого розпо-
рядженням Кабінету Міністрів України від 4 грудня 
2015 року. На схемі 1 відображено розташування 
території Трускавецького субрегіону. Усі села суб- 
регіону характеризуються наявністю розвиненої 
соціальної інфраструктури (дошкільні та освітні на-
вчальні заклади, народні доми, бібліотеки, фельд-
шерсько-акушерські пункти та амбулаторії). Прак-
тично у всіх селах наявні розвідані запаси прісних і 
мінеральних вод. 

Схема 1

На території сільських рад Станиля та Модричі, які розташовані біля Трускавця наявні санаторії та їх господарські 
зони. Через села Доброгостів та Уличне проходить магістральний водогін «Гірне-Дрогобич». Уличненська сільська рада 
має на своїй території сільськогосподарські угіддя, розвідані родовища нафти й газу, діючі нафтопромисли. Орівська 
сільська рада характерна тим, що розташована в Сколівських Бескидах, має значні запаси лікувальних та прісних вод, 
лісів. На території розташовані туристичні бази, нафтопромисли, є місце під вітроелектростанцію.

Окремо варто виділити місто Трускавець – всесвітньо відомий бальнеологічний курорт. Львівський аеропорт і заліз-
ниця сполучають його з найбільшими містами України та країнами Європи. Цей курорт є одним із найдавніших в Європі. 
На його території зосереджені великі запаси лікувальних вод з 14-ма природними джерелами та родовищами «гірського 
воску» — озокериту.

Територія Дрогобицького та Сколівського районів включає територію Трускавецького субрегіону належить до гір-
ських територій Українських Карпат для яких характерними є складні структурні проблеми, зокрема у сфері економічно-
го розвитку, ринку праці, соціального становища населення, охорони природного довкілля та природокористування. Як 
наслідок, рівень життя мешканців цих територій залишається низьким, загострюються проблеми соціально-демографіч-
ного характеру – депопуляція, зниження інтелектуального потенціалу, загроза втрати самобутньої культурної спадщини 
горян. Регіону притаманні складні для вирішення екологічні проблеми – значне зменшення лісистості та неоптимальна 
структура ландшафтів, висока паводкова небезпека, ерозія ґрунтів, скиди у водойми забруднених стоків, неорганізова-
не нагромадження побутових і промислових відходів тощо.

В таблиці 1 наводяться основні характеристики субрегіону.

Регіони Площа, 
км2

Відстань до 
Трускавця

Площа у % до 
загальної площі/

району/
області

Населення,
осіб

Населення у % до 
загального 
населення/

району/області

Густота 
населення*

Громада,
 у т.ч.

198.3 16.34/0.91 39,990 53.56/1.58 201.1

м.Трускавець 7.7 0.63/0.04 28,867 38.67/1.14 3,608.4

Доброгостівська
 с/р

51.5 4.23/0.24 3,268 4.38/0.13 63.5

с. Доброгостів 2,97710.8

29111.9с. Бистрий

Модрицька с/р 26.1 2.14/0.12 1,363 1.83/0.05 52.2

с. Модричі 1,3635.4

Станильська с/р 16.1 1.32/0.07 949 1.27/0.04 58.9

с. Станиля 9493.8

Уличнянська с/р 36.9 3.03/0.17 3,699 4.95/0.15 100.2

с. Уличне 3,69913.6

Орівська с/р 60.0 4.93/0.27 1,844 2.47/0.07 30.7
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Інформація про органи місцевого самоврядування
Трускавецька міська рада

• Депутатський корпус – 26 осіб 
• Виконавчий комітет – 17 осіб 

Доброгостівська с/р Дрогобицького району
• Депутатський корпус – 14 осіб 
• Виконавчий комітет – 10 осіб 

Модрицька с/р Дрогобицького району
• Депутатський корпус – 14 осіб 
• Виконавчий комітет – 9 осіб 

Станильська с/р Дрогобицького району
• Депутатський корпус – 14 осіб 
• Виконавчий комітет – 9осіб

Уличненська с/р Дрогобицького району
• Депутатський корпус – 14 осіб 
• Виконавчий комітет – 11 осіб 

Орівська с/р Сколівського району
• Number of deputies – 14 persons
• Executive Committee – 17 persons

Інформація про об’єднання громадян і засоби масової інформації 
На території субрегіону активно діють об’єднання громадян (ГО) і засоби масової інформації (ЗМІ), які значною мірою 

впливають на громадську думку та прийняття рішень органами місцевого самоврядування. Спектр їх інтересів достат-
ньо широкий і представляє всі сфери суспільного життя – туризм, спорт, культура, виховання молоді, екологія, місцевий 
розвиток. Усього на території Трускавецької міської ради зареєстровано 120 громадських об’єднань, а на території 
сільських рад – 8. В останні роки активізувалися як формальні, так і неформальні об’єднання представників бізнесових 
структур. На території сільських рад більшість ГО позиціонують себе в соціальній сфері. 

Спектр ЗМІ м. Трускавця достатньо широкий – місцеве телебачення, радіо, газети та значна кількість електронних ме-
діа. Бренд курорту «Трускавець» активно присутній на всіх провідних сайтах операторів готельно-туристичної індустрії, 
інформаційних порталах. Достатньо активним є офіційний сайт міської ради, який, окрім забезпечення обов’язкової офі-
ційної інформації, веде спеціальні рубрики для всестороннього інформування громадян міста та залучення їх до управлін-
ських рішень. На території сільських рад засоби масової інформації відсутні, у тому числі – офіційні сайти сільських рад. 

Історична довідка 
Трускавець. 1827 рік – заснування бальнеологічного курорту. Всесвітньо відомий бальнеологічний курорт, унікаль-

ний та один із найдавніших курортів Європи (1827 рік). З другої половини ХІХ століття Трускавець інтенсивно розвива-
ється, з кожним роком росте його популярність, на його цілющі води приїздять сотні тисяч людей. Своєю всесвітньою 
славою курорт Трускавець завдячує лікувальній воді «Нафтусі», вперше згаданій у документах ще у 1469 році. Забудова 
міста сформована у XIX ст. - це дерев’яні вілли та пансіонати, яку влучно доповнюють оригінальні вирішення мурованих 
санаторіїв та пансіонатів у стилі функціоналізму першої половини XX ст. Пам’ятники (Тарасу Шевченко, Роману Різняку, 
Степану Бандері) і музеї міста («Історія Трускавця», «Художній музей», «Єпархіальний музей») висвітлюють історію та 
життя і діяльність видатних діячів України і краю.

Доброгостів. Історична дата утворення – в 1653 році. У селі встановлено оригінальний пам’ятний знак українській 
писанці. Відомі вихідці з Доброгостова Боберський Іван — педагог, організатор сокільсько-січового руху, автор назви 
«Пласт».

Модричі. Історична дата утворення – в 1200 році. У Модричах стоїть дерев’яна церква Св. Дмитра 1901 р., розта-
шовані санаторії “Карпатські зорі» й «Нафтуся Прикарпаття». 

Уличне. Перша офіційна документальна згадка датована 1443 роком. Під час національно-визвольної війни гетьма-
на Б. Хмельницького. Село пам’ятає події Першої світової війни (1914–1918 рр.). У 30-ті роки активно діяли товариства 
«Добробут», «Сокіл», осередок «Просвіта», товариство «Рідна школа». У період Другої світової війни (1939 – 1945 рр.) 
на території села діяла ВО УПА «Маківка». 

Орів. Орів вперше згадується в історичних документах 1589 р. Будучи найближчим гірським селом до Трускавця та 
маючи джерела мінеральної води типу «Нафтуся», на початку XX ст. займав важливе місце у планах з розвитку Трускав-
ця, як курорту. Зокрема передбачалася побудова декількох вілл згідно з концепцією «про мережу невеликих курортів» та 
будівництво підвісної канатної дороги з Трускавця на «Цюхів Діл».

Коротка характеристика громад – конкурентів 
Порівняння здійснено з українськими містами-курортами (Хмільник, Миргород), які на сьогодні планують свій розви-

ток спільно із прилеглими сільськими радами і які розробляли Стратегії розвитку з врахуванням інтересів всіх суб’єктів, 
розташованих на відповідній території (субрегіон). В таблиці 2 і діаграмах 1-8 наведені основні порівняльні показники.

с. Зимівки 11.5 224

с. Орів 8.0 1,620

Дрогобицький 
район

1,217.0 74,656 61.9

Львівська 
область

21,831.0 2,533,384 116.1

* щільність населення = (наявне населення / площа кв.км.)

Таблиця 1
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Показники

2016

Трускавецький субрегіон*

Разом 
Трускавець і 

сільські 
ради

Трускавець

Місто обласного 
значення

Хмільник** Миргород***

Місто обласного 
значення, 

район.центр
Районний 

центр

Порівняння Трускавецького субрегіону з конкурентами

Статус курорту державного значення так так

Демографія

Населення, осіб

Природній приріст, осіб

Сальдо міграції

39,988 28,867 28,300 40,600

-76 -35 -52 -453

16 -8 -38 142

Територія

Територія, га, у тому числі:

• сільськогосподарські угіддя

• ліси

19,830 820 2,049

19,100 55 834 1,387

7,700 36 487 142

2,859

Зайнятість населення та безробіття (2015 рік)

Зайняте населення, осіб

Зареєстровані безробітні, осіб

Середня заробітна плата

10,400 9,900 5,008

432 299 752 607

2,504 2,322 2,664 3,617

7,577

Економіка (за 2015 рік)

Кількість суб’єктів господарювання

Кількість оздоровниць (без готелів та вілл)

Капітальні інвестиції на одну особу, грн

2,161 1,820 1,320

38 30 8 8

1,592 12,279 5,597 дані відсутні

985

Прямі іноземні інвестиції, тис. дол. США 33,887 33,356 497 дані відсутні

Фінанси

Власні доходи, млн. грн. 145 134 70 141

Видатки, млн. грн.

Туристичний збір, тис.грн

276 205 120 316

2,702 2,702 11 36

Інфраструктура (за 2015 рік)

Питома вага загальної площі, обладнаної, %

• водопроводом

• каналізацією

69 97 59 59

97 57 59

Соціальна інфраструктура

• газом

Кількість ДНЗ

Кількість ЗОШ та НВК

67 97 74

9 5 4 6

9 3 4 7

99

Кількість закладів культури

Кількість спорт.споруд

Кількість мед.закладів

32 21 10

42 32 85 6

6 2 2 
(райлікарня і
поліклініка)

1 
(районна 
лікарня)

9

Кількість НУО 128 120 51 126

Інше

Якась одна сильна сторона, 
що надає перевагу у розвитку

Відомий курорт із
давньою історією та
лікувальною водою

«Нафтуся»

Курорт,
мінеральні

радонові води

Курорт,
 мінеральна

вода,
національний 
Сорочинський 

ярмарок 

Кількість ЗМІ 12 5 3

*Трускавецький субрегіон включає Трускавецьку міську раду та 5 прилеглих сільських рад - Доброгостівська, Модрицька, Станильська, 
Уличненська, Орівська із населенням 11 131 осіб.
**Хмільницький субрегіон, легалізований Договором про співробітництво спрямованого на розвиток туристичного потенціалу включає 
Хмільницьку  міську раду та 7 прилеглих сільських рад: Уланівська, Березнянська, Голодьківська, Соколівська, Лозівська, Порицька та 
Широкогребельська із населенням 12 678 осіб.
***Миргородський субрегіон включає Миргородську міську раду та 10 сільських рад – Біликівська, Вовнянська, Гаркушинськанська, Зубів-
ська, Петрівцівська, Попівська, Слобідська, Хомутецька, Шахворостівська, Ярмаківська із населенням 14 918 осіб.

Таблиця 2
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2.2. Земельні та природні ресурси

Земельні ресурси і територія громади 
Розподіл земель за цільовим призначенням та функціональним використанням станом на 1 січня 2018 року наведе-

ний у таблиці 3

Типи земель
Площа, га.

Трускав. СНП* Разом

Загальна земельна площа

Сільськогосподарські землі

820 18 280 19 100

55 7 645 7 700

Забудовані землі

Землі водного фонду

Землі лісового фонду

602 112

65 135 200

36

714

Інші (заболочені, без рослинного покриву)

10 264 10 300

63 237 300

*СНП - усереднені дані по 5 сільських радах (Доброгостівська, Модрицька, Станильська, Уличнянська, Орівська)

Таблиця 3
Містобудівні документи 
Інформація щодо містобудівної документації населених пунктів, які входять до складу субрегіону: 

• Трускавецька міська рада: затверджено відкоригований генеральний план міста Трускавець та одночас-
но затверджено план зонування території Трускавця (рішення Трускавецької міської ради від 21.12.2011 
№ 233 «Про затвердження містобудівної документації «Коригування Генерального плану міста-курорту 
Трускавець») та Рішення № 693 від 12 жовтня 2017 року Про затвердження містобудівної документації 
«План зонування території міста Трускавця (зонінг)»;

• Доброгостівська сільська рада: генеральний план с. Доброгостів затверджений (рішення сесії сільської 
ради від 09.03.2017 № 255). Межі села планується затвердити до кінця 2018 року;

• Модрицька сільська рада: генеральний план с. Модричі затверджений (рішення сесії сільської ради від 
07.03.2012 № 178);

• Станильська сільська рада: генеральний план с. Станиля затверджений (рішення сесії сільської ради 
від 02.10.2015 № 316). Інвентаризація земель проведена та затверджена рішенням сільської ради від 
27.12.2016 № 108;

• Уличненська сільська рада: генеральний план с. Уличне затверджений (рішення сесії сільської ради від 
24.04.2017 № 259). Проведення інвентаризації земель планується в серпні 2018 року. Межі села затвер-
джені рішенням сесії сільської ради від 02.08.2017 № 312. 

• Орівська сільська рада: Генеральний план с. Орів затверджений у 1986 році, генеральний план с. Зимів-
ки затверджений у 1979 році. Генеральні плани цих населених пунктів потребують оновлення.

Природні ресурси
Територія субрегіону знаходиться у Передкарпатському прогині, де зосереджені нафтові і газові родовища, ресурси 

кам’яної і калійних солей. Однак ці родовища не заходять безпосередньо на територію субрегіону. Важливим природним 
багатством субрегіону є лікувальні води. Схема 2 демонструє наявність і розташування корисних копалин на території 
субрегіону і Львівщини в цілому.

Схема 2

Розташування корисних копалин на території субрегіону
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Ресурсна база лікувальних вод субрегіону
Трускавецьке родовище охоплює площу близько 9 км2, на якій поширені багато типів лікувальних вод, зокрема: ро-

довище «Нафтуся», біоактивна вода якого видобувається на однойменній ділянці в центрі Трускавця, є найбільш відомим 
і використовуваним. Водозабір є одним із найбільших і включає джерело «Нафтуся» №1 і ще 10 свердловин; джерела 
«Марія», «Софія», «Броніслава», «Юзя». Ще одними експлуатованими ресурсами є розсоли та міцні розсоли різнома-
нітного хімічного складу та мінералізації. Розсоли виведені 14-ма свердловинами, а експлуатація в основному ведеться з 
ділянки «Воротище», що знаходиться в південній частині Трускавця.

В таблиці 4 наведена інформація щодо обсягів затверджених запасів із рівнем сучасного видобування та споживання 
мінеральних ресурсів

Гідрографічна мережа субрегіону.
Представлена струмками - Вишниця, Каточий, Воротище; невеликою річкою Колодниця, а також водоймами та кри-

ницями (більше 200). Придатними для питтєвих цілей визнані частина з них, а решта за смаковими якостями та наявністю 
запаху сірководню придатні лише для технічних потреб.

Зелені насадження.
Трускавець розташований в зоні заліснених передгірських височин, що тягнуться вздовж схилів Карпат. Місто-курорт 

зі всіх сторін оточене крупними лісовими масивами, а територія його забудови майже вся вкрита зеленими насаджен-
нями різного типу, що створює винятково сприятливі умови для санаторно-курортного режиму. Центральний курортний 
парк площею 42 га. являється перлиною Трускавця. Зелені насадження парку – це 2200 дерев більш як 20-ти порід. Над 
джерелами лікувальних вод збудовані надкаптажні споруди з відповідним огородженням, головні пішохідні доріжки та 
алеї замощені каменем чи покриті асфальтом та обставлені лавочками. У курортному парку в районі головного входу 
функціонує бювет № 1.

Чисельність населення і демографічна ситуація
Демографічна ситуація у Львівській області протягом останніх років демонструє від’ємні показники. Це стосується і 

населення субрегіону – природний приріст стабільно зменшується. Дещо пом’якшує ситуацію баланс міграційного руху 
населення, який у сільських населених пунктах позитивний на відміну від м. Трускавець, де сальдо міграції постійно 
від’ємне, а пік відтоку населення припав на 2015 рік.

Важливо відмітити, що чисельність наявного населення і постійного між м. Трускавцем та сільськими населеними пунк-
тами субрегіону значно відрізняється. Якщо різниця між наявною і постійною чисельністю сільського населення незначна, 
то у м. Трускавець вона досягає 8,4 тис. осіб (30%). Це важливо враховувати при плануванні розвитку території, оскільки 
на основі чисельності постійного населення обчислюють потреби в житловому будівництві, забезпеченості шкільними 
та дошкільними закладами, потребу в кількості приватизаційних документів. Дані про чисельність наявного населення 
– основа для визначення потрібного обсягу житлово-комунальних послуг, послуг торговельної мережі, транспорту та 
зв’язку, побутової та туристичної сфер, медичних та культурних закладів тощо. Таблиці 5-6 та діаграми 9-10 ілюструють 
показники наявного і постійного населення субрегіону.

2.3. Населення і трудові ресурси

Тип мінеральної води Затверджені запаси, 
м3/добу

Обсяги видобування/
використання, м3/добу

Відсоток 
використання

Нафтуся 25 6-10 (13 max) 20-40

Сульфатно-хлоридно 
натрієва

32.8 3-5 (7 max) 9.1-15.2

Сульфатно-хлоридно 
магнієво-натрієві 

розсоли

463 15-50 3.2-10.8

Таблиця 4

Регіони

Громада, у тому числі 39,699

Таблиця 5

2013 2014 2015 2016 2017

40,316 40,191 40,072 39,811

Трускавець 28,86729,516 29,386 29,256 28,982

Сільські населені пункти субрегіону* 10,83210,800 10,805 10,816 10,829

Дрогобицький район 74,70474,477 74,520 74,592 74,681

Львівська бласть 2,534,1742,540,938 2,540,702 2,538,436 2,537,799

*Усереднені дані по 5 сільських радах (Доброгостівська, Модрицька, Станильська, Уличнянська, Орівська)

Чисельність наявного населення, осіб



Коротка характеристика соціально-економічного розвитку субрегіону

28 29

Стратегія розвитку Трускавецького субрегіону на період до 2028 року

2013 2014 2015 2016
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Трускавець
Сільські населені 
пункти субрегіону*

Регіони

Громада, у тому числі 31,293

Таблиця 6

2013 2014 2015 2016 2017

31,901 31,800 31,681 31,563

Трускавець 20,45121,092 20,985 20,855 20,725

Сільські населені пункти субрегіону* 10,84210,809 10,815 10,826 10,838

Дрогобицький район 74,77174,544 74,587 74,659 74,748

Львівська бласть 2,515,8042,522,568 2,522,332 2,520,066 2,519,429

*Усереднені дані по 5 сільських радах (Доброгостівська, Модрицька, Станильська, Уличнянська, Орівська) 
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Чисельність постійного населення, осіб
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Загальна від’ємна демографічна ситуація субрегіону має відповідне відображення і в розподілі населення за віком – 
скорочення кількості дітей та працездатного населення, збільшення кількості пенсіонерів. 

Зайнятість населення та безробіття
Сучасний стан ринку праці в Україні і субрегіону зокрема характеризується переважно негативними тенденціями: 

скорочується чисельність зайнятих осіб, триває процес закриття підприємств, зокрема через звуження сфери підприєм-
ницької діяльності, прогресує міграція найбільш активної частини населення за кордон. Слід відзначити, що після шоку 
2014 р. ситуація на українському ринку праці стабілізується, зокрема зменшується кількість зареєстрованих безробіт-
них. Частково на зменшення рівня зареєстрованого безробіття вплинуло перевищення рівня встановленої мінімальної 
заробітної плати над середнім рівнем допомоги з безробіття, що стимулювало багатьох зареєстрованих безробітних до 
офіційного працевлаштування. Також, починаючи із 2015 року триває зростання попиту на робочу силу. Конкуренція 
на ринку праці в Україні залишається на рівні 3 людини на 1 вакантне місце. На цьому фоні позитивно вирізняється м. 
Трускавець і негативно сільські населені пункти субрегіону, як і Львівська область в цілому. В таблиці 7 та діаграмі 11 
відображені вищеозначені показники.

Регіони

Кількість зайнятих, тис. осіб

2013 2014 2015 2016

м,Трускавець 8.911.3 11.7 9.9

Чисельність постійного населення, осіб
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Сільські населені пункти* 0.50.3 0.6 0.5

Дрогобицький район 3.81.7 4.0 3.7

Кількість зареєстрованих безробітних, осіб

м. Трускавець 163200 228 299

Сільські населені пункти* 65140 137 133

Дрогобицький район 447963 948 919

Кількість безробітних на одну вакансію.

м. Трускавець 163200 228 299

Сільські населені пункти* 65140 137 133

Дрогобицький район 447963 948 919

*Усереднені дані по 5 сільських радах (Доброгостівська, Модрицька, Станильська, Уличнянська, Орівська)

Таблиця 7

Важливо відзначити, що в цілому позитивна тенденція рівня безробіття є далекою від реальності, оскільки існує багато 
проблем щодо статистики безробіття, які не дозволяють об’єктивно оцінювати реалії: статистика не враховує осіб, що 
виїхали за кордон на заробітки; не включаються до складу безробітних сільські мешканці, які живуть із присадибного 
господарства; осіб, котрі працюють на «чверть ставки» тощо. 
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Доходи населення і заробітна плата
Через слабку економічну базу доходи бюджетів на одиницю населення гірських територій Львівщини, у тому числі 

сільськихнаселених пунктів субрегіону, залишаються невисокими, в порівнянні з середньообласним рівнем. Незважаючи 
на зростання загальних доходів суб’єктів субрегіону – м. Трускавець та сільських рад, залишається низьким рівень се-
редньомісячної заробітної плати, особливо у м. Трускавець, порівняно з середньо-обласним та районним показниками.

Середня заробітна плата в листопаді 2017 року (за даними ГУ ДФС у Львівській області) по м. Трускавець  складає 
4 673,9 грн. (71% від середнього по області), а сільських населених пунктів субрегіону – 4 792,1 грн. (73%). Динаміка 
середньої заробітної плати за 2013-2017 роки наведена у таблиці 8.

Регіони

Громада, у тому числі 4,236.3

Таблиця 8

2013 2014 2015 2016 2017

2,050.1 2,096.6 2,504.5 3,207.2

м. Трускавець 4,673.91,876.4 1,814.3 2,322.3 3,015.8

Сільські населені пункти* 4,148.82,223.7 2,378.8 2,686.7 3,398.5

Дрогобицький район 4,792.12,220.9 2,372.6 2,680.4 3,393.8

Львівська область 6,599.72,788.9 2,961.1 3,646.3 4,558.5

*Усереднені дані по 5 сільських радах (Доброгостівська, Модрицька, Станильська, Уличнянська, Орівська) 

У структурі суб’єктів господарської діяльності (СГД) субрегіону домінують малі підприємства, у тому числі мікропідпри-
ємства, питома вага яких складає 94,6% від загальної кількості СГД. При цьому питома вага фізичних осіб-підприємців 
складає 85%, хоча за обсягами реалізованої продукції їх питома вага тільки 22%. Основна кількість СГД сконцентрована 
у м. Трускавець, станом на 1 січня 2017 року – 1820, що становить 87% від загальної кількості СГД субрегіону і співроз-
мірна із кількістю СГД в Дрогобицькому районі – 1848 (за винятком міст Дрогобич та Борислав).

Основною галуззю економіки субрегіону, в першу чергу м. Трускавця та прилеглих сільських рад (Модричі та Стани-
ля), є санаторно-курортна та готельна галузі, в яких задіяно найбільшу кількість закладів та працюючих, а обсяг реалі-

2.4. Економіка 
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зованої продукції складає 30% від загального обсягу реалізованої продукції всіх суб’єктів господарювання. При цьому 
економіка цієї галузі демонструє тенденцію до зростання, в першу чергу за рахунок збільшення туристичних потоків. Зо-
крема, у 2017 році Львівщину відвідали близько 3,0 млн туристів, а туристичний збір збільшився на 22% і становив 10,5 
млн. грн., з них 47% – місто Львів, 53% – Трускавець, Борислав, Моршин, Пустомитівський і Сколівський райони та інші.

Промислове виробництво сконцентроване в місті-курорті Трускавці і представлене наступними підприємствами: видо-
буток та розлив мінеральної води – ЗАТ фірма «Т.С.Б», ТзОВ «Аква-Еко»; виготовлення приладів обліку води та їх повірки 
МПП «ТАКТ». Підприємства по виробництву та розподілу електроенергії, газу та води представлені підприємствами-нада-
вачами житлово-комунальних послуг (КП «Трускавецьтепло», ТзОВ «Трускавецький водоканал», «Трускавецькурорт-те-
плоенерго»).

На території інших сільських рад добре розвинута торгівля та агровиробництво (середні й малі агровиробники), ос-
новні види діяльності яких – овочівництво, розведення великої рогатої худоби, торгівля. Меншою мірою – будівництво, 
деревообробка.

Суб’єкти господарської діяльності
В таблиці 9 та діаграмі 12 (по м.Трускавець) відображені основні показники щодо кількості суб’єктів господарської 

діяльності на території субрегіону.

Регіони

Суб’єкти господарської діяльності

2013 2014 2015 2016

м. Трускавець 1,8201,516 1,973 1,870

Сільські населені пункти* 27732 287 291

Дрогобицький район 1,848213 1,910 1,938

Громада, у тому числі 2,0971,548 2,260 2,161

з них підприємства

м. Трускавець 293401 380 389

Сільські населені пункти* 2331 30 30

Дрогобицький район 150208 203 197

Громада, у тому числі 316432 410 419

з них малі підприємства

Громада, у тому числі 293409 386 394

м. Трускавець 271379 357 365

Сільські населені пункти* 2230 29 29

Дрогобицький район 145201 195 192

з них фізичні особи-підприємці

м. Трускавець 1,5271115 1,593 1,481

Сільські населені пункти* 2551 256 261

Дрогобицький район 1,6985 1,707 1,741

Громада, у тому числі 1,7821,116 1,849 1,742

Таблиця 9

*Усереднені дані по 5 сільських радах (Доброгостівська, Модрицька, Станильська, Уличнянська, Орівська)
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Структура економіки та розвиток головних секторів
В таблиці 10 та діаграмі 13 відображені основні показники щодо обсягів реалізованої продукції суб’єктів господар-

ської діяльності на території субрегіону.
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Обсяги реалізованої продукції (товарів, послуг), млн. грн.

Регіони

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) суб’єктів господарювання, млн. грн.

2013 2014 2015 2016

м. Трускавець 2,131.41,570.2 1,431.9 1,679.0

Сільські населені пункти* 95.922.7 50.8 66.2

Дрогобицький район 639.5151.2 338.8 441.0

у тому числі обсяг реалізованої продукції підприємств, млн. грн.

м. Трускавець 1,692.51,346.9 1,178.0 1,315.2

Сільські населені пункти* 49.822.6 27.3 33.9

Дрогобицький район 329.8150.4 182.2 226.3

у тому числі обсяг реалізованої продукції малих підприємств, млн. грн.

м. Трускавець 565.2247.5 283.0 348.1

Сільські населені пункти* 26.113.6 15.0 18.1

Дрогобицький район 174.390.9 100.3 120.7

у тому числі обсяг реалізованої продукції фізичних осіб-підприємців, млн. грн.

м. Трускавець 438.9221.6 253.9 363.8

Сільські населені пункти* 44.90.1 22.7 31.1

Дрогобицький район 309.70.8 156.5 214.7

Таблиця 10

*Усереднені дані по 5 сільських радах (Доброгостівська, Модрицька, Станильська, Уличнянська, Орівська)
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Окрім обсягів реалізованої продукції важливим показником діяльності підприємств служать «фінансові результати під-
приємств до оподаткування» – за позитивного їх значення підприємства здатні здійснювати активну інвестиційну й інно-
ваційну діяльність, бути конкурентоздатними, динамічно розвиватися та бути надійним джерелом платежів до бюджету. Як 
видно із таблиці 11 у 2016 році, порівняно із 2014-2015 роками, відбулось підвищення рівня економічної ефективності 
підприємств, основними ознаками якого стало досягнення додатних значень показника рентабельності та відновлення 
прибутковості, що свідчить про повернення ефективності їх діяльності до докризового рівня.

Фінансові результати підприємств до оподаткування

Регіони

м. Трускавець

2013 2014 2015 2016

Фінансовий результат (сальдо), тис. грн -209,866.7-8,160.9 -648,985.4 -872,271.9

Рентабельність діяльності підприємств 6.75.1 -8.6 -10.9
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Фінансовий результат (сальдо), тис. грн -4,834.7-246.6 -9,675.84 -14,321.5

Рентабельність діяльності підприємств 2.11.5 -18.6 -16.2

Дрогобицький район

Фінансовий результат (сальдо), тис. грн -32,231.4-1,644.3 -64,505.2 -95,476.6

Рентабельність діяльності підприємств -3.21.2 -23.4 -19.3

Львівська область

Фінансовий результат (сальдо), тис. грн 1,671,427.62,667,763.6 -8,822,497.8 -7,491,268.3

Рентабельність діяльності підприємств 5.75.5 1.8 3.2

Таблиця 11

*Усереднені дані по 5 сільських радах (Доброгостівська, Модрицька, Станильська, Уличнянська, Орівська)

Найбільшими роботодавцями субрегіону явлються заклади санаторно-курортної сфери та комунальні установи 
м.Трускавець. Інші підприємства різко поступаються їм, хоча достатньо відомі в регіоні. Таблиця 12 відображає топ-10 
найбільших роботодаців субрегіону.

Підприємство, організація, установа Вид діяльності 
(основний)

Чисельність 
працівників 

у 2017 р.

Підприємства

ПрАТ «Трускавецькурорт» 885Охорона здоров’я

ТзОВ «Ріксос-Прикарпаття» 643Охорона здоров’я

ТЗОВ «ХОТЕЛ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» «Міротель, вілла «Христина») 505Готелі та ресторани

Державний заклад «Дитячий спеціалізований     (спеціальний) 
санаторій «ДЖЕРЕЛО» МОЗУ

441Охорона здоров’я

ТЗОВ «ГКК «Карпати» (сан. Карпати) 441Охорона здоров’я

ТЗОВ «Міжнародна клініка відновного лікування» 374Охорона здоров’я

МРЦ МВС України «Перлина Прикарпаття» 351Охорона здоров’я

Комунальні установи

Відділ освіти Трускавецької міської ради 624Освіта

КП «Трускавецька міська лікарня» 498Охорона здоров’я

ТзОВ «Трускавецький водоканал» 127Водопостачання  
та водовідведення

Таблиця 12

Розвиток малого і середнього підприємництва (МСП)
Порівняльна характеристика окремих показників розвитку МСП в субрегіоні та у Львівській області свідчить, що по м. 

Трускавцю ці показники співрозмірні і вище середньообласних, а у сільських радах – значно поступаються, що служить 
значним незадіяним ресурсом для посилення ділової активності населення, збільшення масштабів та ефективності діяль-
ності суб’єктів МСП. 

Динаміка показників МСП за 2013-2016 роки демонструє такі негативні аспекти: 
• зменшення кількості суб’єктів сектора МСП;
• низька ділова активність і мала кількість суб’єктів МСП у розрахунку на 10 тис. осіб населення;
• зменшення кількості зайнятих працівників у секторі МСП;
• малі обсяги та невисока ефективність фінансово-господарської діяльності МСП, обмеженість їх 

інтелектуально-кадрового, матеріально-технічного та ресурсного забезпечення. 
Таблиця 13 демонструє основні показники діяльності МСП субрегіону.

Показники

Кількість підприємств на 10 000 населення

2013 2014 2015 2016

Громада, у тому числі 79108 103 105

м. Трускавець 101139 132 135

Сільські населені пункти*

Дрогобицький район

2128 27 27

2028 27 26

Львівська область 6174 73 73

Середньорічна кількість зайнятих працівників на підприємствах, осіб

Громада, у тому числі 6,7819,293 9,148 7,719

м. Трускавець 6,5879,046 8,910 7,513

Сільські населені пункти*
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Сільські населені пункти*

Дрогобицький район

194247 238 206

1,2961,645 1,588 1,374

Львівська область 282,249356,316 345,450 331,630

Середньорічна кількість зайнятих працівників на малих підприємствах, осіб

Громада, у тому числі 1,9742,060 1,941 1,846

м. Трускавець 1,8481,912 1,807 1,712

Сільські населені пункти*

Дрогобицький район

126148 134 134

839984 890 894

Львівська область 93,373103,551 99,691 96,564

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) малих підприємств, млн. грн.

Громада, у тому числі 591.3261.1 298.0 366.2

м. Трускавець 565.2247.5 283.0 348.1

Сільські населені пункти*

Дрогобицький район

26.113.6 15.0 18.1

174.390.9 100.3 120.7

Львівська область 55,048.126,017.7 31,141.7 47,259.9

Питома вага продукції малих підприємств в загальному 
обсязі реалізованої продукції (робіт, послуг), %

Громада, у тому числі 26.516.4 20.1 21.0

м. Трускавець 26.515.8 19.8 20.7

Сільські населені пункти*

Дрогобицький район

26.259.2 28.7 26.3

27.360.1 29.6 27.4

Львівська область 23.318.0 18.7 22.8

Таблиця 13

*Усереднені дані по 5 сільських радах (Доброгостівська, Модрицька, Станильська, Уличнянська, Орівська)

З огляду на важливу роль МСП в економіці області у 2017 році була прийнята Стратегія розвитку малого та серед-
нього підприємництва Львівської області до 2020 року, яка передбачає кластерний підхід і передбачає заходи щодо 
розвитку як мікрорегіонів (гірських районів), так і конкретних галузей в окремих районах. Територія субрегіону (разом із 
м. Моршин та м. Східниця) м. Моршин та м. Східниця) за таким підходом відноситься до Кластеру курортно-лікувального 
туризму. 

Інвестиції та зовнішньоекономічна діяльність
Територія субрегіону і в першу чергу, завдяки м. Трускавець та прилеглим сільським радам (Модричі та Станиля) яв-

ляється одним із лідерів у Львівській області за обсягом капітальних інвестицій, у тому числі прямих іноземних інвестицій. 
Капітальні інвестиції у розрахунку на 1 особу по м. Трускавець становлять 11 479 грн., що вище середнього по області 
(9 590 грн.) та на порядок вище, ніж у Дрогобицькому районі (1 619 грн.).

Головним джерелом інвестування залишаються внутрішні інвестиційні ресурси підприємств та організацій державно-
го та місцевих бюджетів. Зросла питома вага кредитів банків та іноземного капіталу. Водночас, скоротились інвестиції 
підприємств з тимчасового розміщування й організації харчування, а також установ охорони здоров’я та надання соці-
альної допомоги.

Основні напрямки інвестицій – будівництво, охорона навколишнього природного середовища. В таблиці 14 та діагра-
мі 14 відображені основні показники щодо капітальних інвестицій на території субрегіону.

Показники

м. Трускавець

2013 2014 2015 2016 2017

Капітальні інвестиції – усього (тис. грн) 233,006115,639 175,705 252,797 239,325

Капітальні інвестиції у розрахунку на 1000 
осіб (тис. грн)

11,479.35,527.7 8,451.4 12,278.9 11,735.6

Прямі іноземні інвестиції (тис. дол. США) 32,222.425,553.1 35,969.7 33,356.0 32,071.3

Прямі іноземні інвестиції у розрахунку на 
1000 осіб (тис. дол. США)

1,580.11,214.6 1,719.4 1,604.4 1,572.7

Капітальні інвестиції на території субрегіону

Сільські населені пункти*

Капітальні інвестиції – усього (тис. грн) 19,335.812,264.2 12,297.6 17,673.1 13,207.0

Капітальні інвестиції у розрахунку на 1000 
осіб (тис. грн)

1,742.01,104.9 1,107.9 1,592.2 1,189.8

Прямі іноземні інвестиції (тис. дол. США) 494.4577.8 540.6 529.1 462.6

Прямі іноземні інвестиції у розрахунку на 
1000 осіб (тис. дол. США)

44.552.1 48.7 47.7 41.7

Дрогобицький район

Капітальні інвестиції – усього (тис. грн) 120,84976,651 76,860 110,457 82,544
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Капітальні інвестиції у розрахунку на 1000 
осіб (тис. грн)

1,618.81,028.0 1,030.0 1,478.6 1,104.1

Прямі іноземні інвестиції (тис. дол. США) 3,089.93,611.2 3,378.7 3,307.0 2,891.0

Прямі іноземні інвестиції у розрахунку на 
1000 осіб (тис. дол. США)

41.448.4 45.3 44.2 38.7

2013 2014 2015 2016

Капітальні інвестиції
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Діаграма 14

2017
м. Трускавець.
Капітальні інвестиції
 – усього (тис. грн)

Сільські населені пункти. 
Капітальні інвестиції
 – усього (тис. грн)

The amount of direct foreign investments (share capital) per capita totals USD 1,580 thousand in Truskavets, which 
is higher than the regional average (USD 472) and higher than in the Drohobych District (USD 41) by an order of 
magnitude. Table 15 shows key indicators of foreign economic activities in the sub-region.

Показники 2013 2014 2015 2016 2017

Основні показники щодо зовнішньоекономічної діяльності на території 
субрегіону

м. Трускавець

Експорт товарів 3,995.01,410.3 3,837.5 2,654.0 2,774.0

Імпорт товарів

Сальдо зовнішньої торгівлі товарами 1,532.7-1,369.7 1,186.8 1,303.4 1,005.2

Сільські населені пункти*

Експорт товарів 111.0294.5 14.8 15.1 84.2

Імпорт товарів 255.4102.0 36.5 28.7 84.4

Сальдо зовнішньої торгівлі товарами -144.4192.5 -21.7 -13.6 -0.2

2,462.32,780.0 2,650.7 1,350.6 1,768.7

Зовнішня торгівля товарами (тис. дол. США)

Зовнішня торгівля послугами (тис. дол. США)

м. Трускавець

Експорт послуг 11,029.830,284.0 9,230.5 5,834.2 7,944.0

Імпорт послуг 798.8876.6 2,755.0 232.6 246.6

Сальдо зовнішньої торгівлі послугами 10,231.029,407.5 6,475.5 5,601.6 7,697.4

Сільські населені пункти*

Експорт послуг 56.086.3 65.9 58.6 56.5

Імпорт послуг 31.654.9 41.7 39.9 28.9

Сальдо зовнішньої торгівлі послугами 24.431.4 24.1 18.7 27.6

Таблиця 15

*Усереднені дані по 5 сільських радах (Доброгостівська, Модрицька, Станильська, Уличнянська, Орівська)

Фінансовий стан
Аналіз фінансового стану суб’єктів субрегіону, зокрема дохідної частини свідчить, що основним джерелом напов-

нення бюджету є офіційні трансферти з Державного бюджету України – від 42% сукупного доходу у м. Трускавець до 
90% у сільських радах. Іншими важливими джерелами доходів служать для м. Трускавець прибутковий податок з грома-
дян – в середньому 60% від власного доходу, а для сільських рад – від 4% (Уличненська с/р) до 18% (Модрицька с/р і 
Станильська с/р). 

Пріоритетним напрямком бюджетного фінансування, як і в попередніх роках та Україні в цілому, є соціально-культурні 

2.5. Фінансовий стан та бюджет 

Таблиця 15
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заходи. Найбільше витрачається на соціальний захист та соціальне забезпечення – в середньому від 27% по м. Труска-
вець до 2% сільських рад (від загального обсягу видатків бюджетів); на освіту – від 25% (м. Трускавець) до 70% (сільські 
ради); на охорону здоров’я –в середньому – до 20% по всіх суб’єктах. Значно менші кошти виділяються на духовний та 
фізичний розвиток – в межах 1-2%. 

Бюджет 
В таблиці 16 та діаграмі 15 відображені основні показники доходів та видатків бюджетів субєктів субрегіону, а в та-

блицях 17-19 – ключові статті власних доходів, субвенцій/дотацій та видатків в розрізі окремих суб’єктів субрегіону за 
2017 рік .

Регіони
2014 2015 2016

доходи видатки доходи видатки доходи видатки

Громада, у тому числі 288.3165.7 171.6 225.4 218.9 275.9

м. Трускавець 216.4120.9 127.1 167.6 160.8 204.8

Сільські населені пункти* 71.944.8 44.5 57.8 58.1 71.1

Дрогобицький район 479.3298.7 296.9 385.2 387.0 473.9

Таблиця 16

*Усереднені дані по 5 сільських радах (Доброгостівська, Модрицька, Станильська, Уличнянська, Орівська)

Доходи та видатки місцевого бюджету за 2014-2016 роки, 
млн. грн
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Прибутковий податок з громадян 71.04 68.274 0.70 0.78 0.38 0.47 0.44

Єдиний податок (крім с/г виробників) 19.87 17.678 0.21 0.96 0.56 0.38 0.08

Єдиний податок від с/г виробників 0.01 0.01

Доходи від відчуження нерухомості та землі 5.97 5.97

Податок на прибуток підприємств 
комунальної власності

0.01 0.01

46.48 43.32 0.10 1.64 0.60 0.55 0.28Плата за землю

9.98 8.94 0.02 0.79 0.14 0.06 0.03Податок на нерухомість

10.57 10.27 0.03 0.05 0.15 0.05 0.03Акцизний збір

0.21 0.21

Інші місцеві податки та збори 6.32 3.42 0.19 0.28 2.26 0.11 0.07

Всього 170.46 158.08 1.24 4.49 4.09 1.63 0.93

Власні доходи бюджету громади в розрізі окремих суб’єктів 
за 2017 рік

Таблиця 17

Дохід від оренди комунального майна
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Показники
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Освітня субвенція 37.62 21.27 5.63 2.80 0.71 5.56 1.66

Медична субвенція 33.41 25.05 2.53 1.06 0.73 2.86 1.18

Базова дотація 6.45 2.41

Інші доходи 71.23 71.23 0.63 0.30 0.11 0.65 0.21

Всього 148.71 115.66 10.81 4.43 2.10 11.48 4.23

Субвенції і дотації громади в розрізі окремих суб’єктів  
за 2017 рік

2.03 0.28 0.55 1.18

Показники
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Органи місцевого самоврядування 21.89 0.33 0.70 0.70 0.44 0.90

Освіта 68.03 8.69 4.30 0.91 7.48 2.85

Культура 0.20

Структура видатків бюджету громади в розрізі окремих 
суб’єктів субрегіону за 2017 рік 

2.77 0.08 0.15 0.20

Таблиця 19

16.48

Охорона здоров’я 42.80 2.52 1.07 0.74 2.88 1.18

Соціальна допомога 72.79 0.29 0.12 0.08 0.33 0.00

Фізична культура і спорт 0.030.03 0.01 0.010.44

Транспорт і утримання доріг 9.10 0.40 0.37

Управління комунальним
майном та інфраструктурою

23.46 0.05 0.07

Інші видатки 23.33 0.70

Всього 278.32 14.64 7.40 3.02 11.43 5.13

Table 19

Фінансова інфраструктура та мережа підтримки бізнесу
Наявні Бізнес-центри, Бізнес інкубатори, консультаційні центри, агенції місцевого розвитку
Мережа підтримки бізнесу субрегіону представлена досить скромно, як і Львівщини в цілому, за винятком м. Львів. З 

інституцій, які позиціонують себе з регіональним розвитком та підтримкою малого і середнього бізнесу можна назвати: 
ГО «Агенція Розвитку Трускавця», ГО «Міжнародний центр «Європейська інтеграція України», ГО «Рада старійшин», 
ТЗоВ «Центр підтримки бізнесу Асоціації МСП м.Трускавця»; а також неформальні об’єднання: Клуб готельєрів і ресто-
раторів, туристично-економічний кластер «Бескиди».

Фінансова інфраструктура (банківські установи, кредитні спілки)
Із наявних 660 банківських установ Львівщини на території субрегіону функціонують 12 установ (1,8%). При цьому всі 

установи розташовані у м. Трускавець. 

2.6. Транспортна інфраструктура і зв’язок

Протяжність і стан доріг
Через територію субрегіону проходять автомобільні шляхи територіального значення: Т-14-02  Східниця — Борислав —  

Трускавець — Стебник — Меденичі — Пісочне (загальна довжина — 52,5 км., Т-14-08 Угринів – Хоробрів (8 км.) та ра-
йонного значення: Модричі-Турка-Пісочна (1,7 км.), Зимівки-Уличне (8 км.) та Трускавець-Стебник-Станиля (1,8 км.). 
Стан доріг (як і по області в цілому) поганий. Незважаючи на значний фінансовий ресурс, залучений на ремонт доріг 
гірських територій і зокрема Дрогобицького району (орієнтовно півмільярда гривень щороку на 100 км доріг), стан до-
рожньої інфраструктури покращується повільніше у порівнянні з іншими районами області. Карта автодоріг субрегіону 
наведена на схемі 3
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Карта автодоріг субрегіону Схема 3

Транспортне сполучення між населеними пунктами субрегіону
Усі населені пункти громади, окрім Орівської сільської ради, мають добре автобусне сполучення в межах субрегіону, 

особливо з великими містами (Трускавець, Дрогобич, Стебник, Борислав). Загальна кількість маршрутів – 23, які забез-
печуються 85 автобусами 9-х автоперевізників. 

До міста Трускавець також підходить електрифікована тупикова залізниця Дрогобич – Стебник – Трускавець.  
За обсягом та характером робіт станція відноситься до пасажирської ІІІ класу. Одночасна місткість пасажирського вок-
залу – 200 осіб.

Через станцію за добу проходить 7 пар поїздів, з них: 3 пари пасажирських поїздів дальнього сполучення (Дніпро, 
Київ, Могилів);  4 пари приміських поїздів (Львів).

Відстань від м. Трускавець до міжнародного аеропорту у Львові – 90 км. Достатня кількість авіарейсів створює можли-
вість дістатись до Трускавця з будь-якої частини світу.

Розвиток мережі зв’язку, наявність та якість доступу до Інтернету.
Телефонний зв’язок на території субрегіону забезпечується операторами стаціонарного та мобільного зв’язку. При 

цьому станом на 1 січня 2017 року з розрахунку на 100 осіб припадає 105 мобільних абонентів і лише 36 телефонних 
стаціонарних апаратів (в Україні – 44). Основними операторами мобільного зв’язку є Київстар, Vodafone, МТС Україна 
та Інтертелеком, які повністю покривають територію субрегіону. Значно гірша ситуація із покриттям гірської частини те-
риторії, зокрема Орівської сільської ради.

Львівська область належить до регіонів з найвищим рівнем проникнення широкосмугового доступу до мережі Інтер-
нет (ШСД). З розрахунку на 100 осіб кількість абонентів Інтернет становить 41 (в Україні – 36). Однак, цей показник 
характерний для міст області. Для сільської місцевості цей показник значно нижчий, «цифрова нерівність» між сільськими 
та міськими територіями значна. Усі сільські ради та Трускавецька міська рада підключені до мережі Інтернет через двох 
ключових операторів – Укртелеком та УАРНЕТ. Також до Інтернет підключені всі освітні та медичні заклади субрегіону. 
Усі санаторії Трускавця пропонують своїм гостям безкоштовний доступ до Інтернету – Wi-Fі. Важливо відзначити, що на 
території субрегіону інтенсивно будуються оптоволоконні лінії зв’язку (ВОЛЗ), здатні забезпечити якісний і швидкісний 
ШСД. Схема оптоволоконної мережі наведена на схемі 4.

Схема 
оптоволоконної 

мережі 
субрегіону

Схема 4
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Інфраструктура торгівлі та послуг субрегіону є достатньо розвинутою за рахунок м. Трускавець, де сконцентрована 
основна кількість закладів. Мережа обслуговування суттєво не змінюється протягом останніх років і на кінець 2017 року 
складає: об’єкти торгівлі – 244 од., у тому числі у м. Трускавець – 198 од. (81%); громадського харчування – 115 од., у 
тому числі у м. Трускавець – 98 од. (85%), побутового обслуговування – 68 од. (100% у м. Трускавець). Домінують в цій 
сфері фізичні особи-підприємці (ФОП), питома вага яких по кількості досягає 90% від загальної кількості підприємств. 
При цьому обсяги реалізованої продукції ФОП значно менші від підприємств – в середньому 15% в роздрібній торгівлі і 
42% в сфері громадського харчування.

У м. Трускавець діють три ринки: ТзОВ «Зодіак ЛТД», ТзОВ «Славутич», приватне корпоративне підприємство «Галиць-
кий підприємець», на яких влаштовано 622 торгових місця, торгова площа їх становить 7200,0 м. кв. 

Мережа закладів торгівлі та громадського харчування
В таблиці 20 та діаграмі 15 відображені основні показники щодо кількості та роздрібного товарообороту підприємств 

роздрібної торгівлі – юридичних осіб без урахування мережі роздрібної торгівлі фізичних осіб-підприємців 

2.7. Інфраструктура торгівлі та послуг

Регіон

Кількість закладів

2013 2014 2015 2016

м. Трускавець 5980 68 64

Сільські населені пункти*

Дрогобицький район

57 7 6

3146 42 35

Роздрібний товарооборот підприємств, млн. грн.

м. Трускавець 389.2319.7 318.8 348.7

Сільські населені пункти*

Дрогобицький район

19.110.7 16.9 20.6

127.271.3 112.5 137.4

Таблиця 20

*Усереднені дані по 5 сільських радах (Доброгостівська, Модрицька, Станильська, Уличнянська, Орівська)
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Мережа закладів громадського харчування та побутового обслуговування
Мережа громадського харчування на території субрегіону на кінець 2017 року складає 115 закладів, у тому числі в 

м. Трускавець – 98 закладів, с. Модричі – 8, с. Уличне – 3, с. Станиля – 2, с.Орів – 3, с. Доброгостів – 2.
Мережа побутового обслуговування на території субрегіону на кінець 2017 року складає 68 закладів, які сконцен-

тровані у м. Трускавець. 

2.8. Санаторно-курортна інфраструктура

Санаторно-курортна інфраструктура субрегіону представлена широкою гаммою усіх типів відпочинкових  
закладів – готелів, вілл, пансіонатів та санаторіїв. Інформація щодо інфраструктури активно висвітлюється на десятках 
порталів та сайтів, де зібрана детальна інформація – опис відпочинкових закладів, їх місце розташування, відстань до 
бювету, інфраструктура, лікувальні профілі та медична база. 

Санаторно-курортна та готельна галузі є основою економіки м. Трускавець та прилеглих сільських рад (Модричі, Ста-
ниля), в якій задіяно найбільшу кількість працюючих. Протягом 2017 року у санаторно-курортних закладах за даними 
моніторингу оздоровлено більше 210 тис. осіб, у тому числі – більше 43 тис. іноземних громадян, найбільшу питому вагу 
яких склали громадяни Польщі (більше 12 тис. осіб), Білорусі (більше 7 тис. осіб), Азербайджану (більше 7 тис. осіб). 
В таблиці 21 наведена загальна інформація щодо санаторно-курортних та готельних закладів субрегіону станом на 
01.01.2018 року
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No. Назва, тип закладу Кількість місць

Санаторно-курортні та готельні заклади субрегіону

На території м.Трускавець

Санаторії – разом 9,519

Пансіонати – разом

Готелі – разом

247

2,771

Вілли – разом 527

13,064

На території 5 сільських рад 

САНАТОРІЙ «НАФТУСЯ ПРИКАРПАТТЯ» 250

САНАТОРІЙ «ДЖЕРЕЛЬНИЙ»

«ВІДПОЧИНКОВО-ОЗДОРОВЧИЙ КОМПЛЕКС «ВЕРНИГОРА»

120

90

САНАТОРІЙ «КАРПАТСЬКІ ЗОРІ» ЦЕНТР РЕАБІЛІТАЦІЇ 
ТА ОЗДОРОВЛЕННЯ

80

ОРЦ «МОДРИЧІ» 60

ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД САНАТОРНОГО ТИПУ «СВІТАНОК» 70

1.

2.

3.

4.

5.

6.

2.9. Житлово-комунальна та енергетична інфраструктура

Житловий фонд
Після зростання житлового будівництва у 2014- 2015 роках, у 2016 році обсяги введеного житла субрегіону скоро-

тилися, як і по області в цілому. В таблиці 22 відображені основні показники по житловому фонду субрегіону, а в таблиці 
23 - в розрізі окремих сільських рад станом на 1 січня 2018 року. Рівень обладнання загальної площі житлового фонду 
(%) наведений у таблиці 24.

Таблиця 21

Регіон

Загальна площа житлового фонду, тис. кв. м

2013 2014 2015 2016

м. Трускавець 618.7495.8 507.1 504.0

Сільські населені пункти*

Дрогобицький район

300.9284.9 287.4 290.0

2,013.11,965.1 1,982.1 1,999.9

Забезпеченість населення житлом (кв. м загальної площі на одного мешканця)

м. Трускавець 30.422.9 24.5 24.6

Сільські населені пункти*

Дрогобицький район

27.226.5 26.8 26.9

26.826.1 26.3 26.5

Показники житлового фонду субрегіону  
станом на 1 січня 2018 року

Таблиця 22

*Усереднені дані по 5 сільських радах (Доброгостівська, Модрицька, Станильська, Уличнянська, Орівська)
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Заселені будинки разом, у тому числі 965 440 449 1,200 787

Показники житлового фонду субрегіону в розрізі 
окремих сільських рад станом на 1 січня 2018 року
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– індивідуальні будинки 961 440 449 1,198 787

Житловий фонд, тис. кв. м загальної площі 78.0 43.3 44.5 90.1 47.3

Таблиця 24

Регіон

м. Трускавець

2013 2014 2015 2016

Водопроводом 97.297.4 96.6 96.5

Каналізацією

Опаленням

97.297.4 96.5 96.5

94.290.7 92.7 93.0

Рівень обладнання загальної площі житлового фонду (%)

Газом 96.7100.0 97.9 97.4

Гарячим водопостачанням 76.285.9 90.9 91.2

Сільські населені пункти*

Водопроводом 35.235.2 35.2 35.2

Каналізацією

Опаленням 79.381.7 80.5 78.2

Газом 73.673.6 73.6 73.6

Дрогобицький район

Водопроводом 40.538.1 38.8 39.8

Каналізацією

Опаленням 77.380.7 79.5 76.2

Газом 36.636.1 35.1 35.3

36.236.4 33.9 35.8

Таблиця 24

*Усереднені дані по 5 сільських радах (Доброгостівська, Модрицька, Станильська, Уличнянська, Орівська)

Комунальна інфраструктура та інженерні мережі
Водопостачання та водовідведення
Централізованим водопостачанням забезпечені села субрегіону, які розташовані на магістральному водогоні «Гір-

не-Дрогобич», а саме: с. Доброгостів, с. Бистрий, с. Модричі, с. Станиля, с. Уличне (5 із 12 сільських населених пунктів 
Дрогобицького району). Відсутня система централізованого постачання у селах Орів та Зимівки Сколівського району. 
Основні показники водопостачання та водовідведення по м. Трускавець наведені у таблиці 25. Система водопостачання 
населених пунктів субрегіону наведена на схемі 5.

Показники 2013 2014 2015 2016 2017

Основні показники водопостачання та водовідведення по м. Трускавець

Протяжність мереж водопостачання, км 64.864.8 64.8 64.8 64.8

Установлена виробнича потужність,  
тис. м3 води за добу

9.09.0 9.0 9.0 9.0

Протяжність мереж водовідведення, км 54.054.0 54.0 54.0 54.0

Споживання питної води,  
тис. м3, всього, у тому числі: 2.62.7 2.3 2.0 1.9

- населення 0.70.8 0.6 0.6 0.5

- підприємства 1.91.9 1.7 1.4 1.4

Таблиця 25 

Система 
водопостачання 

населених пунктів 
субрегіону

Схема 5
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Окрім водопостачання від КП «Дрогобичводоканал» для потреб Трускавця використовується водозабір з штучного 
водосховища (вул. Городище) на струмку Воротище в обсязі 190 тис. м куб на рік, створеного в 1960 році, як тимчасове 
джерело питтєвого водопостачання Трускавця. Штучне водосховище має площу 25 га, загальну ємність 1,27 млн. м3 (ко-
рисну ємність 0,29 млн. м3 і мертвий об’єм 0,98 млн.м3). При водоймі збудовані та експлуатуються водоочисні споруди 
потужністю 5600 м3/добу. Необхідно відзначити, що на лівому березі струмка Воротище, перед його влиттям в водосхо-
вище, є індивідуальні житлові будинки з присадибними ділянками і вигрібними ямами (район Буберня). Саме водосховище 
оточене першою зоною санітарної охорони. Довкола водосховища встановлена металева огорожа і шлагбауми, однак 
тільки зі сторони вул. Городище. З інших сторін доступ до водойми можливий завдяки численним отворам в огорожі. На 
берегах водойми присутнє значне засмічення. Заборона купання – дотримується.

Охоплення населення централізованим водопостачанням в Трускавці – 100%, однак лише 70% містян мають його 
цілодобово. Централізоване водопостачання та водовідведення по м. Трускавець здійснює ТзОВ «Трускавецький водока-
нал» на основі угоди з КП «Дрогобичводоканал», який забезпечує водопостачання з водозабору «Гірне» (в районі річки 
Стрий), збудований у 1973 році. Продуктивність водозабору – 73 тисячі метрів кубічних на добу. 

Стан інженерних споруд у Трускавці незадовільний, амортизація комунікацій складає 70%, а в деяких місцях 95% (за 
усередненими даними 2014 року із 49,3 км вуличної водопровідної мережі 39,4 км (80%) є ветхими та аварійними. Тому 
відбуваються втрати питної води, які за офіційними даними сягають 30%. Витік та невраховані витрати води до відпущеної 
води всім споживачам у 2014 році склали 64,9% 

Водовідведення. На даний час існує повна роздільна система водовідведення, якою охоплено, згідно з даними ТзОВ 
«Трускавецький водоканал», 80% забудови. Загальне водовідведення по місту складає 15 100 м3/добу, з них від жит-
лової забудови 8 349 м3/добу і 6 751 м3/добу від решти об’єктів міста. Санітарна захисна зона складає 400 м. Стічні 
води по мережі господарсько-побутового водовідведення відводяться в приймальне відділення РКНС, яка розташована 
в м. Стебник, насоси якої перекачують стоки обох міст по двох напірних колекторах на очисні споруди м. Дрогобича. 
Потужність очисних споруд 100 тис. м3/добу.

Теплопостачання
Опалення існуючої садибної забудови в усіх населених пунктах субрегіону, окрім м. Трускавець пічне або поквартирне 

водяне (електричне та газове опалення, водонагрів). До 2017 року в м. Трускавець всі санаторно-оздоровчі заклади, гро-
мадські установи, багатоповерхова забудова забезпечувалися централізованим теплопостачанням для систем опалення 
та гарячого водопостачання. Джерелом централізованого теплопостачання для систем житлової забудови та громадських 
об’єктів розташованих поруч є 5 котелень (у 2014 році – 32 котельні), що знаходяться на балансі КП «Трускавецьтепло» 
Трускавецької міської ради. Паливо котелень – природний газ. 

У 2017 році завершене виконання Програми реформування теплопостачання, яка передбачала децентралізацію сис-
тем опалення багатоквартирних будинків у м. Трускавець. Згідно з програмою була виведена з експлуатації котельня 
по вул. Івасюка, і від центрального опалення були відключені багатоповерхові житлові будинки – по вулицях Івасюка, 
Стебницькій, Стуса, Річки. Станом на 1 січня 2018 року весь житловий фонд міста перейшов на індивідуальне газове, або 
електричне опалення. КП «Трускавецьтепло» обслуговує тільки бюджетні установи міста.

Газопостачання
Послугами системи забезпечення споживачів природним газом користуються мешканці усіх населених пунктів субре-

гіону (в середньому 95%), окрім сіл Орів та Зимівки (Сколівський район). Газопостачання в м. Трускавець здійснює ПАТ 
«Львівгаз». Міські газопроводи середнього тиску становлять 18,3 км, газопроводи низького тиску – 27,3 км. Станом на 
01.07.2015 року в місті знаходиться 9 060 споживачів.

Електропостачання
Послугами системи електропостачання користуються мешканці усіх населених пунктів субрегіону. Електропостачання 

споживачів м. Трускавець забезпечує ПАТ «Львівобленерго» через Бориславський РЕМ. Всього у м. Трускавець спожива-
чами електричної енергії є 1 121 споживачів – суб’єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, 8 460 – побутових 
споживачів, в яких встановлено прилади обліку електричної енергії. Найбільшими споживачами електроенергії являються: 
населення (в середньому 22% від загального обсягу) та санаторно-курортна галузь – 61%.

Вуличне освітлення
Мережі вуличного освітлення наявні у всіх населених пунктах субрегіону. Поступово здійснюється їх реконструкція та 

заміна світильників вуличного освітлення з використанням енергозберігаючих технологій, в основному за рахунок спів-
фінансування місцевих коштів з коштами обласних цільових програм.

Мережі вуличного освітлення м. Трускавець перебувають на балансі управління ЖКГ та обслуговуються ТзОВ «Наше 
світло». У місті встановлено 26 приладів обліку електричної енергії, яка споживається системами зовнішнього освітлення. 
Загальна протяжність мереж становить 56,6 км, у тому числі: кабельні мережі – 22,3 км; повітряні мережі – 34,3 км.

2.10. Соціальна інфраструктура

Мережа закладів освіти
Дошкільні навчальні заклади 
Аналіз ситуації свідчить про те, що в цілому по області й субрегіону зокрема, спостерігається позитивна динаміка 

розвитку мережі дошкільних навчальних закладів (ДНЗ). Відсоток охоплення дітей ДНЗ у м. Трускавець є дуже добрим і 
складає 96% (загальнообласний показник – 78,6%), інших населених пунктів субрегіону тільки 42%. При цьому заван-
таженість дошкільних закладів для м. Трускавець складає 119 дітей на 100 місць, а в сільських населених пунктах – 81 
дитина на 100 місць. В таблиці 26 наведені дані щодо ДНЗ субрегіону станом на 01.01.2018 року.

№ Назва ДНЗ Середня наповнюваність 
груп, дітей

Дані щодо ДНЗ субрегіону станом на 01.01.2018 року

Проектна потужність 
ДНЗ, місць

ДНЗ «Півник» с. Доброгостів 72 30

Модрицький НВК І-ІІІ ст. 35 18

Станильський НВК І ст 7 16

Трускавецький ДНЗ № 2 «Ялинка» 205 24

Трускавецький ДНЗ № 4 «Сонечко» 102 17
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Трускавецький ДНЗ № 5 «Зірочка» 103 23

Трускавецький ДНЗ № 6 «Теремок» 218 22

Трускавецький ДНЗ № 7 «Дзвіночок» 110 20

Таблиця 26 

Загальноосвітні навчальні заклади 
За кількістю загальноосвітніх навчальних закладів Львівщина займає перше місце в Україні. На відміну від основної 

проблеми області – розгалуженість та велика кількість малокомплектних шкіл, які не сприяють наданню якісних освітніх 
послуг, у субрегіоні достатньо збалансована кількість шкіл, про що свідчить відношення кількісті учнів до проектної потуж-
ності. Із 9 загальноосвітніх навчальних закладів лише Бистрицька ЗОШ І-ІІ ст., Станильський НВК «ЗОШ І ст. – ДНЗ», 
Трускавецька ЗОШ №3 та Орівська ЗОШ І-ІІІ ст. мають проблеми із малокомплектністю. При цьому два заклади потре-
бують розширення – Доброгостівська ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Івана Боберського та Трускавецька «ЗОШ №2 – гімназія». 

В таблиці 27 наведені дані щодо ЗОШ субрегіону станом на 01.01.2018 року, а в таблиці 28 - динаміка показників 
дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів за 2013-2016 роки.

№ Назва ЗОШ Кількість  
учнів

Дані щодо ЗОШ субрегіону станом на 01.01.2018 року

Проектна потужність, 
місць

Доброгостівська ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Івана Боберського 300 381

Уличнянська ЗОШ І-ІІІ ступенів 380 423

Бистрицька ЗОШ І-ІІ ст. 120 46

Модрицький НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» 120 113

Станильський НВК «ЗОШ І ст. – ДНЗ» 90 53

Орівська ЗОШ І-ІІІ ст. 150 76

Трускавецька ЗОШ №1 729 744

Трускавецька «ЗОШ №2 – гімназія» 730 766

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Трускавецька ЗОШ №3 900 5149.

Таблиця 27

Регіони

Кількість дошкільних закладів, одиниць

2013 2014 2015 2016

м. Трускавець 55 5 5

Сільські населені пункти*

Дрогобицький район

44 4 4

2617 21 24

Кількість дітей в дошкільних закладів, осіб

м. Трускавець 877807 866 844

Сільські населені пункти*

Дрогобицький район

139102 115 126

927677 767 840

Динаміка показників дошкільних та загальноосвітніх  
навчальних закладів субрегіону

Охоплення дітей дошкільними закладами**, %

м. Трускавець

м. Трускавець

94.483.6 83.8 88.1

Сільські населені пункти*

Сільські населені пункти*

Дрогобицький район

Дрогобицький район

20.314.8 16.9 17.8

19.914.4 16.1 17.6

Завантаженість дошкільних закладів (дітей на 100 місць)

119109 118 114

8175 69 80

7773 66 76

Кількість загальноосвітніх навчальних закладів, одиниць

м. Трускавець 33 3 3
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Сільські населені пункти*

Сільські населені пункти*

Сільські населені пункти*
Сільські населені пункти*

Сільські населені пункти*

Дрогобицький район

Дрогобицький район

Дрогобицький район
Дрогобицький район

Дрогобицький район

67 7 6

6263 63 63

Кількість учнів у загальноосвітніх навчальних закладах, осіб

2,0631,963 1,963 2,027

9991,093 1,007 1,005

6,6597,287 6,714 6,698

Кількість вчителів у загальноосвітніх навчальних закладах, осіб

208236 218 216

194202 200 195

1,3261,302 1,299 1,277

Таблиця 28

*Усереднені дані по 5 сільських радах (Доброгостівська, Модрицька, Станильська, Уличнянська, Орівська)
**Відношення загальної кількості вихованців ДНЗ до кількості дітей у віці 1-6 років

Мережа закладів охорони здоров’я
Медична реформа в Україні стартувала 1 квітня 2018 року. В умовах реформи медична мережа субрегіону вигля-

дає достатньо збалансованою, зважаючи на близькі відстані населених пунктів до великих міст, де наявна розвинута 
мережа вторинної медицини (Дрогобич – 3 міські лікарні, поліклініка, дитяча лікарня, пологовий будинок, стоматологіч-
на поліклініка, протитуберкульозний диспансер; Трускавець – КП «Трускавецька міська лікарня») та добре сполучення  
з м. Львів – осередком високоспеціалізованих лікарень, центрів та інститутів. 

Медична мережа субрегіону включає Трускавецьку мiську лiкарню, у тому числі дитячу лікарню, мiську поліклініку та 
4 амбулаторії загальної практики сімейної медицини на території 5-ти сільських рад. Наповненість медичних закладів 
становить близько 90%. Проблемним місцем медичної мережі можна назвати відсутність укладених договорів про бю-
джетні трансферти між медичними установами, зокрема міст Трускавця і Дрогобича. Стан приміщень медичних закладів 
задовільний, проводяться капітальні ремонти, за винятком Модрицької амбулаторії, яка потребує капітального ремонту 
покрівлі.

Заклади культури 
Інфраструктура закладів культури субрегіону (як і Львівщини в цілому) є розвинута – за кількістю клубних закладів, 

бібліотек у 2017 році Львівська область посідала перше місце в Україні. В таблиці 29 наведена динаміка кількісних по-
казників закладів культури субрегіону за 2013-2016 роки.

Регіон

Заклади культури клубного типу

2013 2014 2015 2016

1013 10 11

66 6 6

6767 67 67

Бібліотеки

1119 18 15

55 5 5

6262 62 62

Динаміка кількісних показників  
закладів культури субрегіону

Таблиця 29

*Усереднені дані по 5 сільських радах (Доброгостівська, Модрицька, Станильська, Уличнянська, Орівська)

Спортивні споруди
Спортивна інфраструктура субрегіону представлена в основному спортивними залами при освітніх закладах, фут-

больними полями та спортивними майданчиками, яким на Львівщині приділяється особлива увага. Найбільша кількість 
споруд сконцентрована у м. Трускавець, де функціонує дитячо-юнацький спортивний клуб «Спортовець» (ДЮСК «Спор-
товець») – позашкільний навчальний заклад відділу освіти, який включає плавальний басейн з ваннами та сауною; спор-
тивний зал для занять ігровими видами спорту (волейбол, баскетбол, міні-футбол, теніс та ін.); два ґрунтові тенісні кор-
ти; зал загально-фізичної підготовки для занять боротьбою; тренажерний зал із сучасним спортивним обладнанням та 
інвентарем; аудиторію на 30 місць, обладнану оргтехнікою для проведення теоретичних занять; кімнати зі зручностями 
для розміщення приїжджих команд на 40 місць. В таблиці 30 наведена динаміка кількісних показників спортивних споруд 
субрегіону за 2013-2016 роки.

м. Трускавець

м. Трускавець
м. Трускавець

м. Трускавець
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Регіон

м. Трускавець

2013 2014 2015 2016

Стадіони

Стадіони

Футбольні поля

Футбольні поля

Спортивні майданчики

Спортивні майданчики

44 4 4

1313 13 13

Стрілецькі тири

Стрілецькі тири

22 2 2

Плавальні басейни

Плавальні басейни

11 1 1

Сільські населені пункти*

Динаміка кількісних показників  
спортивних споруд субрегіону

Спортивні зали

Спортивні зали

1111 11 11

44 4 4

44 4 4

Таблиця 30 

*Усереднені дані по 5 сільських радах (Доброгостівська, Модрицька, Станильська, Уличнянська, Орівська)

2.11. Стан навколишнього природного середовища

Антропогенний вплив та якість довкілля
Екологічний стан довкілля субрегіону є визначальним в еколого-географічній характеристиці його території. Саме він 

найбільше впливає на якість лікування та відпочинку. Наявність екологічних проблем посилює загрози для розвитку й збе-

реження цінних бальнеологічних ресурсів. Найвагоміше значення має рівень забруднення атмосфери, водних об’єктів 
та ґрунтів.

Перелік основних джерел забруднення атмосфери: КП «Трускавецьтепло»; ТзОВ «Святий Грааль»; ПП «АР-Транс»; 
ЗАТ фірма «Т.С.Б.»; ТзОВ «Аква Еко»; МПП «Такт»; ПП «Будівельник». Особливу небезпеку довкіллю субрегіону станов-
лять наслідки діяльності колишніх гірничодобувних підприємств, зокрема ПАТ «Стебницьке ГХП «Полімінерал». Активіза-
ція поверхневого карсту фіксувалася в межах 3-го поясу зони санітарної охорони курорту Трускавець. Еколого-геогра-
фічний стан території залежить не стільки від загальних об’ємів викидів, скільки від щільності забруднення.

Система поводження з твердими побутовими відходами 
В усіх населених пунктах субрегіону наявні системи збору і вивозу ТПВ, однак відсутні системи утилізації та полігони 

складування ТПВ. Відповідно спостерігаються проблеми із стихійними смітниками й засміченнями, незважаючи на офіцій-
ні дані, згідно яких на території Дрогобицького району відсутні несанкціоновані сміттєзвалища. Трускавецький міський 
полігон в селі Станиля законсервований, на сьогодні стоїть питання його рекультивації.

Тверді побутові відходи з населених пунктів субрегіону завозяться на полігони, розташовані у Бориславі (3 га) та Бро-
ниці (3,5 га). Експлуатацію полігонів здійснюють підприємства ТзОВ «КОМ-ЕКО-Борислав-2010» (м. Борислав) та КП 
«Комбінат міського господарства» м. Дрогобич (с. Брониця). Таблиця 31 ілюструє основні показники щодо поводження з 
відходами I-IV класів небезпеки за 2013-2017 роки по м.Трускавець.

2013 2014 2015 2016 2017

Показники щодо поводження з відходами  
I-IV класів небезпеки по м. Трускавець

Утворилось 3840 30 39 22

Отримано зі сторони

Утилізовано, оброблено (перероблено) 105 4 6 2

Спалено 2534 26 29 19

Передано на сторону 00 0 0 0

Видалено у спеціально відведені  
місця та об’єкти

Таблиця 31

Видалено у місця неорганізованого  
зберігання

Накопичено у місцях видалення відходів 31 4 1

0
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3.1. Результати SWOT-аналізу

SWOT-аналіз Трускавецького субрегіону був проведений на розширеному засіданні робочої групи, виходячи з 
матеріалів дослідження соціально-економічного стану субрегіону та залучення до процесу формування сильних 
та слабких сторін області місцевих експертів, науковців, працівників органів місцевого самоврядування та орга-

нів виконавчої влади.

Сильні сторони Слабкі сторони

1. Унікальність мінеральних ресурсів, зокрема  лікувальної води 
Нафтуся , на якій базується основний дохід субрегіону

2. Впізнаваність Трускавця – як визнаного санаторно-курортно-
го центру в передгір’ї Карпат. 

3. Велика кількість джерел цілющих мінеральних вод 

4. Розвинута санаторно-курортна інфраструктура та широкий 
спектр відповідних закладів (санаторії, готелі, пансіонати, вілли 
тощо), які є найбільшими роботодавцями на території субрегіону

5. Наявність міжнародної клініки відновного лікування пацієнтів 
з інвалідністю та низки спеціалізованих  Центр медичної реа-
білітації та санаторного лікування, у тому числі – військових, 
спортсменів

6. Кваліфікований кадровий потенціал, особливо в медично- 
лікувальній сфері, санаторно-курортного обслуговування

1. Відсутність у м.Трускавець статусу курорту державного значення

2. Відсутність встановлених адміністративних меж  курорту 
«Трускавець» 

3. Ризик вичерпання, забруднення або незворотної втрати дже-
рел мінеральних вод, у тому числі через  забудову і господар-
ську діяльність у зонах суворої санітарної охорони. Невиріше-
ність питання відселення мешканців з І-ї санітарної зони – зони 
формування води Нафтусі

4. Відсутність сертифікації мінеральних ресурсів  та запатенто-
ваних товарних знаків, зокрема лікувальної води Нафтуся 

5. Закриття верхнього  бювету води Нафтуся у м.Трускавець

6. Відсутність системи збереження історико-архітектурної зони 
м.Трускавець, зокрема забудови центральної частини м.Труска-
вець, невирішеність проблеми недобудованих об’єктів

7. Вигідне географічне розташування - близькість до країн ЄС 
(92 км. до кордону з Польщею), міжнародних автомобільних та 
залізничних магістралей

8. Близькість до культурних центрів краю, особливо міст Львів, 
Дрогобич та сучасних туристичних і гірськолижних центрів – Бу-
ковиця, Славсько, Тустань, Плай, Крутогір

9. Давні і новоналагоджені стосунки із  Білоруссю, Азербай-
джаном, Молдовою та країнами Європейського союзу.

10. Потужна реклама окремих закладів санаторно-курортної 
нфраструктури

11. Екологічна чиста зона у зв’язку з відсутністю великих про-
мислових виробництв та агрохолдингів на території субрегіону

12. Унікальний центральний дендропарк міста.

13. Наявні історико-архітектурні об’єкти та музеї центральної 
частини м.Трускавець

7. Назадовільна якість питної води та технічного стану ме-
реж водопостачання, каналізації та системи очистки стоків у 
м.Трускавець та повна відсутність каналізаційної мережі у сіль-
ських населених пунктах субрегіону

8. Обмеженість власних земельних ресурсів (м.Трускавець) 

9. Високий рівень енергоспоживання в комунальних і бюджет-
них установах

10. Відсутність спеціалізованих навчальних закладів, програм 
для підготовки фахівців у сфері послуг, орієнтованої на інтереси 
курортної зони

11. Недостатній рівень володіння населенням іноземними мо-
вами

12. Відсутність достатньої кількості якісних сучасних громад-
ських просторів та значний фізичний і моральний знос існуючих

13. Нерозвиненість індустрії розваг для різної вікової групи ту-
ристів (молодь – активний відпочинок, старші – просвітницькі 
лекції/семінари, концерти класичної музики тощо) 

14. Відсутність єдиної маркетингової політики на ринку сана-
торно-курортних послуг

Можливості Загрози

1. Будівництво нової автомагістралі до м. Львова (через Ко-
марно)

2. Використання державних програм з розвитку альтернативних 
відновлюваних джерел енергії (вітер, сонце, вода, геотермал.).

3. Участь в програмах міжнародної технічної допомоги 

4. Збільшення потоку відпочивальників у тому числі іноземних

5. Можливість використання ресурсів прилеглих територій до 
м.Трускавець для розвитку санаторно-курортної зони

1. Розвиток курортів-аналогів (конкурентів) та близькість їх гео-
графічного розташування

2. Нестабільність української економіки; ріст податків

3. Продовження військових дій на Сході України

4. Корупція та інфляційні процеси в Україні, що впливають на 
загальний інвестиційний клімат

5. Делегування на базовий рівень повноважень з боку держави 
без відповідного фінансового забезпечення
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6. Участь в державних програмах підтримки завдяки наявності 
статусу курорту державного значення

7. Продовження  реформ в Україні на основі Угоди про Асоціа-
цію України з Європейським Союзом

8. Сприятлива візова політика для туристів з-за кордону

9. Підвищення рівня доходів населення України

10. Покращення інвестиційного рейтингу України.

6. Збільшення питомої ваги соціальних видатків у випадку ство-
рення ОТГ 

7. Ймовірність техногенної катастрофи через сусідство із Стеб-
ницьким калійним комбінатом 

8. Масова вирубка і продаж деревини в приміських лісництвах

9. Невирішеність проблеми поводження із твердими побутовими 
відходами (ТПВ) як на території Львівської області, так і Дрого-
бицького району зокрема

10. Збільшення логістичних транспортних потоків, які проходять 
територією субрегіону і особливо м.Трускавець

3.2. SWOT-матриця

SWOT-матриця дозволяє виявити взаємозв‘язки між «внутрішніми» (сильні та слабкі сторони) та «зовнішніми» (можли-
вості та загрози) факторами, які мають стратегічне значення для Трускавецького субрегіону. Саме ці взаємозв‘язки доз-
воляють сформулювати порівняльні переваги, виклики і ризики, які є основою для стратегічного вибору – формулювання 
стратегічних та операційних цілей розвитку субрегіону на довгострокову перспективу.

Сильні сторони МажпивостіПІдтри- 
мують

Порівняльні переваги. Тип стратегії – наступальна

2
1

3

4

5
6
7
8
9
10
11
12
13

Унікальність мінеральних ресурсів, зокрема лікуваль-
ної води «нафтуся» , на якій базується основний дохід 
субрегіону

Будівництво нової автомагістралі до м. Львова  
(через Комарно), та поєднання з автострадою  
Віа Карпатія

Використання державних програм з розвитку  
альтернативних відновлюваних джерел енергії  
(вітер, сонце, вода, геотермал.)

Участь у програмах міжнародної технічної допомоги

Збільшення потоку відпочивальників, у тому числі 
іноземних

Можливість використання ресурсів прилеглих терито-
рій до м. Трускавець для розвитку санаторно-курорт-
ної зони

Участь в державних програмах іідтримки завдяки  
наявності статусу курорту державного значення

Продовження реформ в Україні на основі Угоди про 
Асоціацію України з Європейським Союзом

Сприятлива візова політика для туристів з-за кордону

Підвищення рівня доходів населення України

Покращення інвестиційного рейтингу України

Впізнаваність Трускавця – як визнаного санаторно- 
курортного центру в передгір’ї Карпат.

Велика кількість джерел цілющих мінеральних вод

Розвинута санаторно-курортна і нфраструктура  
та широкий спектр відповідних закладів  
(санаторії, готелі, пансіонати, вілли тощо),  
які є найбільшими роботодавцями  
на території субрегіону

Наявність міжнародної клініки відновного лікування  
пацієнтів з інвалідністю та низки спеціалізованих закла-
дів: центр медичнот реабілітації  
та санаторного лікування,  
у тому числі – військових, спортсменів

Кваліфікований кадровий потенціал,  
особливо в медично-лікувальній сфері,  
санаторно-курортного обслуговування

Вигідне географічне розташування – близькість  
до країн ЄС (92 км. до кордону з Польщею),  
міжнародних авrомобільних та залІзничних магістралей

Близькість до культурних центрів краю,  
особливо міст Львів, Дрогобич та сучасних  
туристичних і гірськолижних центрів – Буковиця,  
Славська, Тустань, Плай, Крутогір

Давні і новоналагоджені стосунки із Білоруссю,  
Азербайджаном, Молдовою та країнами  
Європейського союзу

Потужна реклама окремих закладів  
санаторно-курортної інфраструктури

Екологічна чиста зона у зв’язку з відсутністю  
великих промислових виробництв та агрохолдингів  
на території субрегіону

Унікальний центральний дендропарк міста

Наявні історико-архітектурні об’єкти  
та музеї центральної частини м. Трускавець

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Слабкі сторони МожливостіЗмен- шують

Виклики. Тип стратегії – динамічна, конкурентна

Сильні сторони ЗагрозиПослаблю-ють

Ризики. Тип стратегії – консервативна, максимальне використання сильних сторін  
та протидія можливим загрозам

1 Відсутність у м. Трускавець статусу курорту  
державного значення

2 Відсутність встановлених адміністративних меж  
курорту «Трускавець»

3
Ризик вичерпання, забруднення або незворотної втрати  
джерел мінеральних вод, у тому числі через забудову  
і господарську діяльність у зонах суворої caніrapнoї охорони. 
Невирішеність питання відселення мешканців  
з І-ї санітарної зони – зони формування води Нафтусі

4 Відсутність сертифікації мінеральних ресурсів та запатентова-
них товарних знаків, зокрема лікувальної води Нафтуся

5 Закриття верхнього бювету води Нафтуся у м. Трускавець

6 Відсутність системи збереження історико-архітектурної зони  
м. Трускавець, зокрема забудови центральної частини  
м. Трускавець, невирішеність проблеми недобудованих об’єктів

7
Назадовільна якість питної води та технічного стану мереж 
водопостачання, каналізації та системи очистки стоків  
у м. Трускавець та повна відсутність каналізаційної мережі  
у сільських населених пунктах субрегіону

8 Обмеженість власних земельних ресурсів (м. Трускавець)

9 Високий рівень енергоспоживання в комунальних  
і бюджетних установах

10Відсутність спеціалізованих навчальних закладів, програм для 
підготовки фахівців у сфері послуг, орієнтованої на інтереси 
курортної зони

11Недостатній рівень володіння населенням іноземними мовами

12Відсутність достатньої кількості якісних сучасних громадських 
просторів та значний фізичний і моральний знос існуючих

Нерозвиненість індустрії розваг для різної вікової групи  
туристів (молодь – активний відпочинок, старші – просвітницькі  
лекції/семінари, концерти класичної музики тощо)13
Відсутність єдиноr маркетинговоr політики  
на ринку санаторно-курортних послуг14

Будівництво нової автомагістралі до м. Львова (через 
Комарно)1
Використання державних програм з розвитку альтер-
нативних відновлюваних джерел енергії (вітep, сонце, 
вода. геотермал.)2
Участь у програмах міжнародної технічної допомоги3
Збільшення потоку відпочивальників, у тому числі 
іноземних4
Можливість використання ресурсів прилеглих терито-
рій до м. Трускавець для розвитку санаторно-курорт-
ної зони5
Участь в державних програмах підтримки завдяки 
наявності статусу курорту державного значення6
Продовження реформ в Україні на основі Угоди про 
Асоціацію України з Європейським Союзом7
Сприятлива візова політика для туристів з-за кордону8
Підвищення рівня доходів населення України9
Покращення інвестиційного рейтингу України10

13
12
11
10
9
8
7
6
5

4
3
2
1

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Нестабільність української економіки: ріст податків

Розвиток курортів-аналогів (конкурентів)  
та близькість їx географічного розташування

Продовження військових дій на Сході України

Корупція та інфляційні процеси в Україні,  
що впливають на загальний інвестиційний клімат

Делегування на базовий рівень повноважень  
з боку держави без відповідного  
фінансового забезпечення

Збільшення питомої ваги соціальних видатків  
у випадку створення ОТГ

Ймовірність техногенної катастрофи через сусідство  
із Стебницьким калійним комбінатом

Масова вирубка і продаж деревини  
в приміських лісництвах

Невирішеність проблеми поводження із твердими 
побутовими відходами (ТПВ) як на території Львівської 
області, так і Дрогобицького району зокрема

Збільшення логістичних транспортних потоків,  
які проходять територією субрегіону  
і особливо м. Трускавець

Наявні історико-архітектурні об’єкти та музеї  
центральної частини м. Трускавець

Унікальний центральний дендропарк міста

Екологічна чиста зона у зв’язку з відсутністю великих промис-
лових виробництв та агрохолдингів на території субрегіону

Потужна реклама окремих закладів санаторнокурортної 
інфраструктури

Давні і новоналагоджені стосунки із Білоруссю,  
Азербайджаном, Молдовою  
та країнами Європейського союзу

Близькість до культурних центрів краю, особливо міст Львів, 
Дрогобич та сучасних туристичних і гірськолижних центрів – 
Буковиця, Славська, Тустань, Плай, Крутогір

Вигідне географічне розташування – близькість  
до країн ЄС (92 км. до кордону з Польщею),  
міжнародних автомобільних та залізничних магістралей

Кваліфікований кадровий потенціал, особливо  
в медично-лікувальній сфері, санаторно-курортного  
обслуговування

Наявність міжнародної клініки відновного лікування  
пацієнтів з інвалідністю та низки спеціалізованих закладів: 
Центр медичної реабілітації та санаторного лікування,  
у тому числі – військових, спортсменів

Розвинута санаторно-курортна інфраструктура  
та широкий спектр відповідних закладів (санаторії,  
готелі, пансіонати, вілли тощо), які є найбільшими  
роботодавцями на території субрегіону

Велика кількість джерел цілющих мінеральних вод

2. Впізнаваність Трускавця – як визнаного  
санаторно-курортного центру в передгір’ї Карпат

Унікальність мінеральних ресурсів, зокрема лікувальної води 
«Нафтуся», на якій базується основний дохід субрегіону
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3.3. Порівняльні переваги, виклики і ризики розвитку субрегіону

Висновки з аналізу «Порівняльні переваги»
Місто Трускавець і прилегла територія вже друге сторіччя позиціонує себе як один з найбільших бальнеологічних ку-

рортів України. Близькість до Карпатських гір та вигідне географічне положення - сусідство європейськими країнами ро-
бить його більш привабливим в порівнянні з іншими подібними курортами. Ключовими сильними сторонами субрегіону є 
унікальність мінеральних ресурсів, зокрема лікувальної води «Нафтуся», розвинута санаторно-курортна інфраструктура 
(в порівнянні з іншими курортними містами України) та якісні медично-лікувальні послуги, які надаються для достатньо ве-
ликої кількості споживачів. Достатньо добре розвинута транспортна інфраструктура, яка включає в себе як автомобільні 
шляхи, так і залізницю і відносну близькість до двох міжнародних аеропортів – Львів (102 км) та Івано-Франківськ (130 
км) робить місто привабливим для лікування та відпочинку як для громадян України, так і зарубіжжя. Ці сильні сторони 
підтримуватимуться такими можливостями, як будівництво нових якісних доріг, які є в планах регіональної стратегії, приєд-
нання до планованої автостради Віа Карпатія (Via Carpatia), збільшення потоку відпочивальників, у тому числі іноземних 
та  сприятлива візова політика України. 

Територія субрегіону має значний потенціал для інтенсивного розвитку не тільки санаторно-курортної, але й турис-
тично-рекреаційної сфери для значної кількості відпочиваючих, які їдуть сюди не тільки на лікування але й на відпочинок. 
Цей потенціал полягає в наближеності до відомих культурних центрів Львівщини та сучасних туристичних і гірськолижних 
центрів, великої кількості природних та рекреаційних ресурсів, туристично-привабливих гірських територій, розвинутої 
інфраструктури готельно-ресторанного бізнесу. Також для субрегіону характерний незначний ступінь антропогенного 
забруднення довкілля (у порівнянні з іншими регіонами України). Однак, розвиток цього потенціалу є можливим  за умови 
використання ресурсів прилеглих територій до м.Трускавець. Це питання можна вирішувати двома шляхами: створенням 
об’єднаної територіальної громади (ОТГ), що на сьогодні гальмується, або ж розвитком міжмуніципального партнерства. 
Обговорення, планування та реалізація спільних завдань сприятиме збільшенню конкурентоздатності субрегіону на рин-
ку  курортних послуг серед територій подібного профілю та сприятиме розвитку прилеглих до Трускавця територій. 

Інституалізація відносин в рамках субрегіону та розвиток міжмуніципального співробітництва відкриває шлях до відпо-
відних державних цільових програм, а також міжнародних донорських структур за умови продовження реформ в Укра-
їні на основі Угоди про Асоціацію України з Європейським Союзом. Наступний бюджетний період ЄС 2021-2027 має 
запустити нові механізми співробітництва ЄС з сусідніми державами і важливо до цього часу підготувати  персонал до 
опрацювання якісних проектів для спільної реалізації в рамках програм міжнародної технічної допомоги, у тому числі 
транскордонного співробітництва та інших європейських інструментів.

Використання сильних сторін субрегіону в поєднанні із зовнішніми можливостями сприятиме досягненню стратегічних 
цілей та реалізації сформованого бачення.

Висновки з аналізу «Виклики»
На сьогодні найбільшим викликом для Трускавецького субрегіону є ризик вичерпання, забруднення або незворотної 

втрати джерел мінеральних вод, у тому числі через забудову і господарську діяльність у зонах суворої санітарної охоро-
ни та невирішеність питання відселення мешканців із І-ї санітарної зони (території формування води «Нафтуся»). В разі 
настання такої ситуації м.Трускавець і прилеглі території потребуватимуть перепрофілювання, втратиться конкурентна 
перевага над іншими курортно-відпочинковими територіями. Зокрема, при побудові нового туристично-відпочинкового 
комплексу на території Славської ОТГ частка осіб, що приїжджають до м.Трускавця не на лікування, а на відпочинок, знач-
но зменшиться. Завдяки наявності статусу курорту державного значення та можливості участі у відповідних державних 

цільових програмах, а також можливості використання ресурсів прилеглих територій до м.Трускавець ця проблема може 
бути значно пом’якшена. 

Обмеженість власних земельних ресурсів м.Трускавець та відсутність встановлених адміністративних меж курорту та-
кож значно стримує розвиток курорту, поглиблює ряд існуючих проблем субрегіону. Можливість використання ресурсів 
прилеглих територій до м.Трускавець дає можливість різко покращити привабливість субрегіону через розвиток індустрії 
розваг, спортивно-туристичного потенціалу, зокрема розвитку спортивно-відпочинкового комплексу Буковець, що спри-
ятиме зменшенню відтоку туристів для яких лікування чи оздоровлення не є пріоритетом. Цьому також буде сприяти і фак-
тор міжмуніципального співробітництва, який може допомогти консолідувати ресурси для вирішення наявних проблем та 
сприяти усуненню значних диспропорцій у розвитку адміністративно-територіальних одиниць субрегіону, навіть попри 
брак фінансових ресурсів у місцевих бюджетів.

Відсутність статусу курорту, а також міжнародних сертифікатів на мінеральні ресурси стримує приріст іноземних від-
почиваючих та роботу з великими міжнародними страховими компаніями та туроператорами. На це також накладається 
проблема недостатнього рівня володінням іноземними мовами в обслуговуючого персоналу. Наявність діючої Угоди про 
Асоціацію України з Європейським Союзом в значній мірі дозволить покращити ситуацію і реально забезпечити утвер-
дження міжнародного статусу курорту Трускавець.

Відсутність системи збереження історико-архітектурної частини курорту загрожує зменшенням сегменту «сентимен-
тального» та «культурного» туризму, а незадовільний стан інженерної інфраструктури, відсутність достатньої кількості 
якісних сучасних громадських просторів зменшують комфорт перебування і життя як відпочиваючих, так і мешканців 
м.Трускавець. Використання зовнішніх можливостей, а особливо  участь в міжнародних програмах технічної допомоги та 
державних цільових програмах допоможуть якісно змінити обличчя м.Трускавець та вплинути на якісний склад відпочива-
ючих на території субрегіону. 

Підвищення загального інвестиційного рейтингу України також сприятиме залученню нового бізнесу в профільні для 
субрегіону сектори економіки, розширення спектру послуг та покращення їх якості для відпочиваючих і разом з цим - 
збільшенню доходів та покращення якості життя місцевих мешканців.

Висновки з аналізу «Ризики»
На даний момент загальна ситуація в Україні сприяє тому, що курорти конкуренти не можуть інтенсивно розвиватися і, 

з огляду на це курорт Трускавець може ще певний час «плисти по течії», використовуючи наявну санаторно-курортну інф-
раструктуру, впізнаваний бренд, налагоджені зв’язки з туроператорами тощо. Однак, вже сьогодні потрібно долучатись 
до  вирішення тих проблем (як правило масштабних), які випливають із зовнішніх загроз і можуть мати негативний вплив 
на розвиток курорту Трускавець і субрегіону в цілому, значно послаблюючи сильні сторони субрегіону. 

В першу чергу – це проблеми з водопостачанням, водовідведенням та іншими соціально-побутовими питаннями, які 
пов’язані із можливим створенням ОТГ та делегуванням на базовий рівень все більших повноважень з боку держави без 
відповідного фінансового забезпечення. Подальше навантаження соціальними  видатками бюджету м.Трускавець при-
зведе до унеможливлення реалізації розвиткових проектів та погіршенню у майбутньому економічної бази. 

Техногенні катастрофи, що можливі на сусідніх з курортом територіях можуть загрожувати комунікаціям субрегіону, а 
також мати суттєвий вплив на зменшення відпочиваючих на території курорту та звести нанівець всі зусилля, прикладені 
для просування бренду курорту в Україні і за кордоном.

Подальше масове вирубування лісів, невирішеність проблеми поводження із твердими побутовими відходами, збіль-
шення логістичних транспортних потоків, які проходять територією субрегіону, а особливо через м.Трускавець призведе 
до погіршення екологічної ситуації та рекреаційної цінності прилеглих до курорту територій.
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Негативні демографічні тенденції (скорочення населення, висока трудова міграція за кордон, підвищення демографіч-
ного навантаження) створюють ризик для подальшого «старіння» населення та поглиблення невідповідності між пропози-
цією і потребами регіонального ринку праці, зокрема, в частині браку кадрів робітничих професій.

Консервативна політика протидії таким загрозам полягає у максимальному використанні сильних сторін субрегіону, 
в першу чергу соціального капіталу, а також потребує комплексних рішень та залучення до процесу зовнішніх партнерів 
і созників - регіональних та державних органів влади, міжнародних інституцій. 

3.4. Сценарії розвитку субрегіону

Інерційний сценарій. Реалізується при незмінності чинників впливу.
Базові припущення – національний рівень

• Після президентських вборів 2019 року курс на євро-атлантичну інтеграцію не змінюється
• Кредитний рейтинг країни залишається низьким  на рівні  В- або знизиться до В--
• Військовий конфлікт на Сході України заморожується
• Зростають видатки державного бюджету на утримання армії та військово-промислового комплексу
• Рівень корупції в країні зменшується незначно – замість реальних реформ спостерігається їх імітація
• Децентралізація проходить мляво, основні заходи відкладаються до невизначеного терміну. 
• Наростає розчарування реформами, зокрема децентралізацією через зростаюче фінансове навантажен-

ня на місцевий бюджет через передачу на місця не властивих місцевому самоврядуванню повноважень.
• ВВП країни продовжує дуже повільне зростання (у 2019 році МВФ, а також ЄБРР, прогнозують річний ріст 

реального ВВП України на рівні 3 % та 3,8% відповідно)
• Національна валюта (гривня) підтримується виключно міжнародними кредитами та, відповідно, інтервенція-

ми НБУ на валютному ринку, продовжується інфляція
• Інвестиційна привабливість України залишається низькою, рівень залучення інвестицій не зростає
• Податковий тиск на підприємців залишається високий, в тіні продовжує залишатися близько 50% малого й 

середнього бізнесу
• В умовах суттєвого підвищення тарифів на газ підвищується вірогідність збільшення рівня неплатежів насе-

лення, що призводить до поглиблення кризи в житлово-комунальній сфері.
Базові припущення – місцевий рівень

• Основні гравці курортно-туристичного бізнесу надалі проводять власну маркетингову політику не узгодже-
ну ні з ким.

• Упізнаваність міста Трускавця на інвестиційній карті України залишається незмінною, про Трускавецький  
субрегіон назовні ніхто не знає

• Інвестиційний і підприємницький клімат субрегіону залишається без змін
• Туристична привабливість міста Трускавця і субрегіону залишається на тому ж рівні або поступово знижу-

ється через розвиток конкурентних територій з більш атракційними туристичними послугами 
• Субрегіон не інституалізовано  в статусі об’єднаної територіальної громади, а угоди про міжмуніципальне 

співробітництво на території субрегіону не укладені, або ж не працюють

Що відбувається:
• Демографічна ситуація на найближчі роки залишається майже без змін, спостерігається подальше змен-

шення населення через зменшення народжуваності та збільшення міграції. Бракує робочих рук в сфері 
обслуговування.

• Курортний потенціал субрегіону зменшується через більш активну діяльність як українських так і закордон-
них курортів в суміжному ціновому сегменті.

• Низька інвестиційна привабливість країни не сприяє приходу інвесторів. Відсутність вільних територій в місті 
та небажання співпрацювати зі сторони сусідніх територій призводить до застою в розвитку санаторно-ку-
рортної галузі та створення нових туристичних продуктів

• Сфера курортних послуг концентрується на традиційних споживачах з середньою купівельною спроможні-
стю, без розширення спектру категорій відпочиваючих

• Сільські території субрегіону залишаються непривабливими для життя, місцеві бюджети не покривають ви-
датків на базові послуги

• Рівень життя населення субрегіону та соціальна сфера перебувають на  середньорегіональному рівні. 
Сценарій сталого економічного зростання
Базові припущення – національний та регіональний рівень

• Внаслідок тиску Заходу та введення миротворців на окуповані території Донецької та Луганської областей 
військове протистояння на Сході України припиняється

• Видатки на оборону країни та підтримки Збройних сил України стабілізуються
• Кредитний рейтинг країни зростає до В+ 
• Рішуче впроваджуються системні реформи: судова, податкова, децентралізація
• ВВП країни починає зростати пришвидшеними темпами
• Національна валюта має незначну прогнозовану девальвацію
• Інвестиційна привабливість країни покращується через запровадження прозорих процедур та зменшення 

корупційного тиску, особливо на бізнес.
• Сприятлива податкова реформа виводить більшу частину бізнесу із «тіні»
• Соціальна політика держави мінімізує ризики росту неплатежів внаслідок зростання тарифів на комунальні 

послуги
• Ефективно здійснюється політика регіонального розвитку, якісно прцюють ключові інструменти – Держав-

ний фонд регіонального розвитку, програми секторальних реформ
• Львівська область активно впроваджує регіональну стратегію розвитку та включає пріоритетні проекти 

Стратегії розвитку субрегіону в План заходів із впровадження обласної стратегії.
Базові припущення – місцевий рівень

• Місто Трускавець і субрегіон активно формують спільні привабливі інвестиційні пропозиції і просувають їх 
на цільові інвестиційні ринки 

• Місто Трускавець отримує статус курорту державного значення та отримує міжнародні сертифікати на 
лікувальні якості води Нафтуся

• Покращується бізнес-клімат, з’являються послуги для підприємців-початківців
• Створюються нові привабливі рекреаційні і туристичні продукти, які дозволяють залучати до відпочинку на 

території Трускавецького субрегіону туристів з нових ринків
• В межах субрегіону створюється об’єднана територіальна громада з адміністративним центром у м. 
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Трускавець
• Трускавецька об’єднана територіальна громада активно співпрацює з Державним фондом регіонального 

розвитку та залучає кошти державної субвенції на розвиток інфраструктури 
• Нова програма Сусідства з ЄС 2021-2027 відкриває нові можливості для участі в транскордонних інфра-

структурних проектах 
• Зона вільної торгівлі з ЄС, США і Канадою сприяє залученню капіталу та розвитку лікувального туризму у 

тому числі.
• Основні гравці на ринку курортних послуг впроваджують спільну промоційну політику.

Що відбувається
• Трускавецький субрегіон активно розвиває супутні туристичні послуги на прилеглій сільській території і 

трансформується з місця лікування та оздоровлення на місце відпочинку різних категорій відпочиваючих
• Основні гравці курортно-туристичного ринку ведуть узгоджену маркетингову політику з просування послуг 

на нові ринки та надання послуг на рівні певних стандартів
• Субрегіон формує унікальну для країни рекреаційну пропозицію – оздоровчі послуги в поєднанні з актив-

ними видами відпочинку  та регіонально-інтегровані туристичні продукти як для клієнтів курорту, так і для 
інших категорій відпочиваючих

• Переваги об’єднаної територіальної громади ефективно використовуються, в першу чергу сільськими на-
селеними пунктами субрегіону – через суттєве збільшення бюджетних надходжень та залучення державних 
коштів - державної субвенції на розвиток інфраструктури та Державний фонд регіонального розвитку на 
проекти розвитку; інтенсивно розвивається інфраструктура територіальних громад, покращується якість і 
доступність публічних послуг.

• Завдяки розвитку економічної співпраці в межах та поза межами субрегіону пожвавлюється економічна 
активність населення, створюються місцеві продуктові бренди.

• Сільські території субрегіону включаються в туристичну індустрію субрегіону, доповнюючи туристичну 
пропозицію курорту новими туристичними продуктами і послугами. Завдяки підвищенню привабливості і 
впізнаваності території субрегіону, починає розвиватися зелений туризм

• Субрегіон стає комфортним місцем для праці, життя і відпочинку, приваблюючи інвесторів, відпочиваючих 
та нових мешканців, зокрема молодь.

4Структура  
цілей Стратегії  
розвитку субрегіону

Місія, бачення та стратегічні цілі

Місія
Трускавець – бальнеологічний курорт з 1827 року, одне із небагатьох світових джерел 
унікальної лікувальної води Нафтуся, центр комплексного оздоровлення, відпочинку і ліку-
вання цілющими водами українських Карпат

Бачення
Трускавець – столиця здоров’я. Лідер серед бальнеологічних курортів світу з унікальною 
лікувальною водою Нафтуся. 
Західно-Український центр медичного і культурного туризму, спорту, краси і довголіття, з 
розвиненою інфраструктурою, високими суспільними і економічними стандартами

Стратегічне бачення досягатиметься через досягнення стратегічних цілей. Після консультацій із зацікавленими сторо-
нами, керівництвом міста Трускавець, окремими сільськими радами, розміщеними на території субрегіону, політичним та 
громадським активом Робоча група сформувала дві стратегічні цілі.

Стратегіч-
на ціль А

Економічно розвинена 
територія оздоровчо- 
туристичного напрямку

Стратегічна 
ціль Б

Територія  якісного життя



Структура цілей Стратегії розвитку субрегіону

74 75

Стратегія розвитку Трускавецького субрегіону на період до 2028 року

Операційні цілі та завдання

Економічно роз-
винена територія 
оздоровчо-турис-
тичного напрямку

A A1

A2

A3

Розвиток санаторно 
курортного комплексу  
та супроводжуючої сфери 
обслуговування

Розвиток економічної 
співпраці в/поза  
межами субрегіону

Розвиток територіальних 
туристичних продуктів  
і промоція

Стратегічні цілі Операційні цілі

Б Б1

Б2

Б3

Розвиток інженерної 
та дорожньої інфра-
структури

Розвиток 
соціальної 
сфери

Розвиток громадських 
просторів та суспіль-
ного життя

Б4 Безпека території та 
громадян

4.1. Стратегічна ціль А. Економічно розвинена територія оздоровчо-туристичного напрямку

Серед стратегічних цілей стратегії розвитку Трускавецького субрегіону на період до 2028 року ціль «Економічно роз-
винена територія оздоровчо-туристичного напрямку» є базовою.

Територія субрегіону належить до гірських територій Львівської області, для яких характерними є складні структурні 
проблеми, зокрема у сфері економічного розвитку. Основною галуззю економіки субрегіону, в першу чергу м. Трускавця 

та прилеглих сільських рад (Модричі та Станиля), є санаторно-курортна та готельна галузі. Завдяки розвитку цієї галузі 
субрегіон являється одним із лідерів у Львівській області за обсягом капітальних інвестицій, у тому числі прямих іноземних 
інвестицій. Основні напрямки інвестицій – будівництво, охорона навколишнього природного середовища.

Промислове виробництво представлено досить скромно, сконцентроване в м.Трускавці і спеціалізується на розливі 
лікувальних вод та виготовленні приладів обліку води та їх повірки. На території сільських рад субрегіону розвиваєть-
ся агровиробництво, основні види діяльності – овочівництво, розведення великої рогатої худоби, торгівля. В структурі 
суб’єктів господарської діяльності субрегіону домінують малі підприємства, у тому числі мікропідприємства.

Економічний розвиток субрегіону, як і країни та області в цілому значно обмежується проблемами зайнятості місцево-
го населення, серед котрих особливо гострими є безробіття та гіпертрофована зовнішня трудова міграція. Слід відзна-
чити, що після шоку 2014 р. ситуація на українському ринку праці більш-менш стабілізувалась – поступово зменшується 
кількість зареєстрованих безробітних, триває зростання попиту на робочу силу (кількість безробітних вирівнялась з кіль-
кістю вакансій у м.Трускавець у 2016 році). Однак, через слабку економічну базу та низький рівень заробітної плати в 
санаторно-курортній сфері, яка домінує на території субрегіону, доходи на одиницю населення залишаються невисоки-
ми, в порівнянні з середньообласним рівнем.

Відповідно до вищеозначених факторів в рамках стратегічної цілі «Економічно розвинена територія оздоровчо-турис-
тичного напрямку» наголос поставлено на кількох ключових чинниках, які можуть підвищити економічну спроможність 
субрегіону:

• Розвиток санаторно курортного комплексу та супроводжуючої сфери обслуговування
• Розвиток економічної співпраці в/поза межами субрегіону
• Розвиток територіальних туристичних продуктів та їх промоція

Операційна ціль А.1. Розвиток санаторно-курортного комплексу та супроводжуючої сфери обслуговування
В санаторно-курортній та готельній галузі субрегіону задіяно найбільшу кількість закладів та працюючих, а обсяг реа-

лізованої продукції складає 30% від загального обсягу продукції всіх суб’єктів господарювання. При цьому економіка цієї 
галузі демонструє тенденцію до зростання, в першу чергу за рахунок збільшення туристичних потоків, у тому числі з-за кор-
дону. Окремо варто виділити місто Трускавець – всесвітньо відомий бальнеологічний курорт (105 км від Львова). Львівський 
аеропорт і залізниця сполучають його з найбільшими містами України та країнами Європи. На його території зосереджені 
великі запаси лікувальних вод з 14-ма природними джерелами та родовищами «гірського воску» — озокериту.

Водночас, подальший розвиток санаторно-курортного потенціалу в значній мірі залежить від низки чинників, які по-
требують свого вирішення. В першу чергу це стосується збереження належної якості лікувальних вод, що в свою чергу 
залежить від збереження/покращення екологічної ситуації території – формування зони лікувальних вод (І санітарної 
зони) та Курортного парку м.Трускавець. Отримання статусу курорту державного значення та сертифікація мінеральних 
ресурсів  також є одними із факторів збереження якості лікувальних вод, оскільки будівництво на курортах нових і роз-
ширення діючих об’єктів,  що  можуть негативно впливати на природні лікувальні фактори, забороняється.  А міжнародна 
сертифікація зобов’язує дотримуватись європейських стандартів якості продукції та її виробництва, в нашому випадку –  
якості  лікувальної води Нафтуся. Важливим для розвитку санаторно-курортної галузі є розширення спектру послуг, зо-
крема лікувально-реабілітаційних послуг для різних категорій відпочиваючих, організації їх дозвілля, у тому числі поза 
межами міста Трускавець. 

Іншим важливим фактором розвитку є покращення якості сфери обслуговування – підвищення кваліфікації працівників 
санаторно-курортних та готельних закладів, знання іноземних мов як працівників сфери обслуговування, так і місцевих 
жителів. Виходячи з сучасних реалій, доволі часто, інвестори вкладають великі кошти в оформлення інтер’єрів ресто-

А.1.1. Збереження належної якості лікувальних вод
А.1.2. Розширення спектру послуг санаторно-ку-
рортного комплексу
А.1.3. Підвищення якості послуг сфери обслугову-
вання

А.2.1. Створення системи взаємовигідної співпраці, 
у тому числі в межах субрегіону
А.2.2. Промоція та реалізація економічних можли-
востей субрегіону

А.3.1. Розвиток туристичної інфраструктури
А.3.2. Розвиток і диверсифікація туристичних 
продуктів
А.3.3. Покращення стану історичної частини  
м. Трускавця
А.3.4. Туристична промоція субрегіону

Б.1.1.  Модернізація системи водопостачання та водовід-
ведення
Б.1.2. Забезпечення транспортної доступності субрегіону 
та внутрішніх перевезень
Б.1.3.  Розвиток  дорожньої інфраструктури
Б.1.4.  Забезпечення якісного енергопостачання

Б.2.1. Розвиток формальної та неформальної освіти
Б.2.2. Забезпечення енергоефективності в комунальній 
сфері
Б.2.3. Покращення системи соціального захисту на місце-
вому рівні
Б.2.4. Розвиток масового спорту

Б.3.1. Створення якісного громадського простору
Б.3.2. Забезпечення доступності громадських об’єктів
Б.3.3. Активізація громадського та культурного життя

Б.4.1. Покращення системи безпеки мешканців та відпочи-
ваючих
Б.4.2. Забезпечення техногенної безпеки субрегіону
Б.4.3. Забезпечення екологічної безпеки субрегіону

Завдання

Територія   
якісного  
життя
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ранів, готелів, санаторіїв, при цьому економлять на навчанні персоналу. Для м.Трускавця, питання сервісу і обслугову-
вання стоїть надзвичайно гостро, адже місця розміщення відпочиваючих виступають основою їх туристичного продукту. 
Особливе значення відіграють додаткові послуги у порівнянні із основними, які надаються самими власниками закладів 
розміщення, або у співробітництві із партнерами. Для туристів та відпочиваючих важливим є надання інформації, порад, 
підтримки. Окремими елементами тут виступають програми для дітей, бронювання квитків на різні заходи, екскурсії, ін-
формація про потенційні витрати, використання та надання карт міста, інформаційно-довідкових проспектів, культурних 
програм, планів проїзду, трансфер з/до вокзалів, аеропорту.

Таким чином сферами втручання (завданнями) в межах операційної цілі «Розвиток санаторно-курортного комплексу 
та супроводжуючої сфери обслуговування» визначено: збереження належної якості лікувальних вод, розширення спектру 
послуг санаторно-курортного комплексу та підвищення якості послуг сфери обслуговування.

Завдання

A1.1
Збереження  
належної якості  
лікувальних вод

1. Вирішення проблеми забудови і господарської діяльності у зонах суворої 
санітарної охорони
2. Отримання статусу курорту державного значення
3. Сертифікація мінеральних ресурсів  та запатентованих товарних знаків, 
зокрема лікувальної води Нафтуся
4. Збереження та розвиток «Курортного парку м.Трускавець» - як території 
формування лікувальних вод

Сфери реалізації заходів/проектів

A1.2
Розширення  
спектру послуг  
санаторно- 
курортного  
комплексу

5. Сприяння розвитку лікувально-реабілітаційних послуг для відповідних кате-
горій населення – спортсменів, військових, учасників АТО
6. Розвиток супутніх послуг в комплексі із санаторно-курортними – прожи-
вання, харчування; відпочинок та розваги (рекреація, туризм), побутове та 
додаткове обслуговування

7. Співпраця із закладами професійної освіти щодо підготовки та перепідго-
товки кадрів під замовлення, моніторинг якості навчання
8. Організація проведення курсів, у тому числі  вивчення іноземних мов для 
власників закладів розміщення відпочиваючих, працівників обслуговуючої 
сфери

A1.3
Підвищення якості 
послуг сфери  
обслуговування

Операційна ціль А.2. Розвиток економічної співпраці в/поза межами субрегіону
На сьогодні розвиток санаторно-курортного комплексу стримується обмеженою площею - межами міста Трускавець. 

Це призводить до ряду негативних моментів – забудови історико-архітектурної центральної частини м.Трускавець, галь-
мування розбудови інфраструктури курорту, збільшення навантаження на комунальну інфраструктуру міста, незручності 
для мешканців.

Оптимальним варіантом подальшого розвитку санаторно-курортного комплексу могло б бути створення об’єднаної 
територіальної громади в складі м.Трускавця та прилеглих сільських рад, що дає можливість не тільки розширити площу, 
але й скоординовано мобілізувати необхідні ресурси – людські, природні, матеріальні, фінансові. Однак, процес об’єд-
нання громад на сьогодні гальмується. Тому пропонуються кроки, які б вже сьогодні дозволили вирішувати низку про-
блем, зокрема в частині соціально-економічного розвитку. В першу чергу це стосується інвентаризації спільних інтересів 
зацікавлених сторін та реалізації спільних проектів на основі Договорів про міжмуніципальне співробітництво, у тому чис-
лі із органами місцевого самоврядування, які не входять до складу території субрегіону (Дрогобич, Борислав, Східниця). 

Важливим фактором розвитку економіки субрегіону, у тому числі промоції його економічних можливостей можуть ві-
дігравати агенції місцевого економічного розвитку. На сьогодні у м.Трускавець є подібні інституції, потенційно готових до 
виконання відповідних завдань в партнерстві з органами місцевого самоврядування. Однак вони потребують допомоги в 
питаннях інституційного зміцнення, підвищення кваліфікації кадрів.  

Таким чином сферами втручання (завданнями) в межах операційної цілі «Розвиток економічної співпраці в/поза ме-
жами субрегіону» визначено: створення системи взаємовигідної міжмуніципальної співпраці, у тому числі в межах субре-
гіону та промоція і реалізація економічних можливостей субрегіону.

Завдання

A2.1

Створення системи 
взаємовигідної  
міжмуніципальної 
співпраці,  
у тому числі  
в межах субрегіону

1. Легалізація меж міста Трускавець та інвентаризація ресурсів субрегіону
2. Розвиток гірсько-лижного комплексу «Буковець» (в кооперації з міською 
радою м.Борислав)
3. Розробка концепції та техніко-економічного обгрунтування створення ка-
натної дороги Трускавець – Орів (в кооперації з Орівської сільською радою)
4. Проведення дослідження можливості включення урочища «Помірки» в про-
граму розвитку санаторно-курортної діяльності (за погодженням із Станилів-
ською сільською радою)

Сфери реалізації проектів

A2.2

Промоція  
та реалізація  
економічних  
можливостей  
субрегіону

5. Посилення організаційної спроможності місцевої Агенції регіонального 
розвитку щодо впровадження Стратегії розвитку субрегіону в партнерстві з 
органами місцевого самоврядування  
6. Сприяння економічному співробітництва в межах субрегіону

Операційна ціль А.3. Розвиток територіальних туристичних продуктів і промоція
Незважаючи на розвинуту систему санаторно-курортної та готельної галузі сфера туризму та розваг значно відстає і 

далеко не вповні реалізує туристичний потенціал субрегіону та навколишніх центрів культури та туризму. 
Специфіка курорту характеризується чітко вираженою сезонністю. Значною мірою це зумовлено кліматичними умо-

вами та відпустками. Виникають періоди низького сезону коли значна частка санаторно-курортного/готельного фонду 
є незадіяними в обслуговуванні гостей міста. На рівні з лікувальним туризмом м.Трускавець має розвинену матеріально 
технічну базу для організації інших видів туризму, зокрема – ділового, конференційного, екскурсійного, а потенційно - 
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культурно-просвітницького, розважального. На рівні субрегіону ці можливості розширюються за рахунок агротуризму, 
спортивного туризму, зокрема в зимовий період. Всі ці види туристичних продуктів мають бути в центрі уваги не лише 
міської влади м.Трускавця, але і комерційних підприємств, які здійснюють господарську діяльність на території субрегіону. 

Важливо наголосити, що традиційний оздоровчий продукт Трускавця повинен бути доповнений відпочинком, розрахо-
ваним на молодих і середнього віку людей, що підтримують здоровий та активний спосіб життя. Все більше число людей 
вибирають м.Трускавець для сімейного відпочинку та лікування. Цей сегмент відпочиваючих теж потребує уваги, адже 
нічні клуби і дитячі майданчики не в змозі задовольнити всіх потреб.

Трускавець славиться не лише лікувальними водами. Архітектурним багатством Трускавця є його віллова забудова - 
давні дерев’яні вілли та пансіонати. Окрасою міста є Курортний парк – гордість Трускавця.  Збереження історико-архітек-
турної території м.Трускавець та Курортного парку – це один із перспективних напрямків розвитку туристичних продуктів.

Різномаїття видів послуг для відпочиваючих активно присутній на всіх провідних сайтах операторів готельно-туристич-
ної індустрії, інформаційних порталах, сайтах санаторно-курортних закладів, готелів. В своїй більшості ця інформація є 
несистемною і, як наслідок недостатньо ефективною. У 2017 році було розроблено туристичний бренд міста-курорту 
Трускавець. Однак, розрізненими зусиллями санаторно-курортного бізнесу та влади міста не є можливим забезпечити 
необхідну кількість фінансів на проведення комплексної рекламної кампанії та просування туристичного бренду на нові 
ринки збуту. Тому логічним є проводити спільну рекламну кампанію субрегіону, до якої залучаються кошти, як приватного 
сектору так державного і місцевого бюджетів. Важливим для міста є присутність у різних каналах реалізації, з тим, щоби 
використати якомога більше можливостей для пропозиції себе на ринку.

Таким чином сферами втручання (завданнями) в межах операційної цілі «Розвиток територіальних туристичних про-
дуктів і промоція» визначено: розвиток туристичної інфраструктури, розвиток і диверсифікація туристичних продуктів, 
покращення стану історичної частини м. Трускавця, туристична промоція  субрегіону.

Завдання

A3.1
Розвиток  
туристичної  
інфраструктури

1. Розробка стратегії розвитку сфери туризму та розваг в субрегіоні
2. Розвиток туристичного бізнесу та індустрії розваг для різних категорій і 
віку відпочиваючих і мешканців
3. Створення системи туристичного знакування на території субрегіону, у 
тому числі м.Трускавець – інформаційних стендів, картосхем, маршрутів 
тощо

Сфери реалізації проектів

A3.2

Розвиток  
і диверсифікація 
туристичних  
продуктів

4. Підтримка культурних закладів субрегіону, у тому числі діючих музеїв  
м. Трускавець. Розвиток сучасних форм і видів їх діяльності 
5. Забезпечення проведення туристичних культурно-масових заходів, у тому 
числі щорічних ярмарків, фестивалів, у тому числі мистецьких. Створення 
річного календаря культурних подій 
6. Підтримка створення нових туристичних продуктів, орієнтованих на кон-
кретні категорії відпочиваючих та їх вік – агротуризм, спортивний туризм, 
діловий туризм, розважальний туризм тощо
7. Розробка спільних проектів органів місцевого самоврядування субрегіону 
на основі договорів про міжмуніципальне співробітництво

A3.3
Покращення стану 
історичної частини 
м. Трускавця

8. Збереження історико-архітектурної території м.Трускавець
9. Вирішення проблеми забудови центральної частини та недобудованих 
об’єктів у м.Трускавець
10. Відновлення інфраструктури «Курортного парку м. Трускавець» –  
як пам’ятки садово-паркового мистецтва

A3.4
Туристична  
промоція  
субрегіону 

11. Розробка маркетингової стратегії розвитку курорту і консолідації  
закладів санаторно-курортної зони субрегіону та реалізація заходів  
Плану її впровадження

4.2. Стратегічна ціль Б. Територія  якісного життя

Якість життя населення є головною передумовою розвитку людського капіталу та одночасно засобом і метою посилен-
ня стратегічної цілі «Економічно розвинена територія оздоровчо-туристичного напрямку», а також конкурентоспромож-
ності субрегіону на рівні регіону та країни. Підвищення якості життя населення є одним із ключових чинників розвитку еко-
номічної складової розвитку субрегіону, оскільки сприяє залученню інвестиційних та трудових ресурсів, інтелектуального 
капіталу, збільшення гостей (відпочиваючих, туристів) субрегіону шляхом створення для мешканців і гостей комфортних 
умов та безпеки проживання, роботи та відпочинку, а з іншого боку, стримує відтік людського і фінансового капіталу за 
кордон.

Основні переваги, що стосуються якості життя в субрегіоні включають: широко відомі курорти та туристично-прива-
бливі гірські території; значний запас рекреаційних ресурсів, зокрема мінеральних; значний оздоровчий, туристичний, 
культурний потенціал; високий рівень освіченості населення; розвинуте міжнародне співробітництво; менший ступінь 
антропогенного забруднення довкілля у порівнянні з іншими районами області; розвинута мережа об’єктів соціальної 
інфраструктури – освітніх, медичних та культурних закладів; однорідний етнічний склад населення з високим почуттям 
патріотизму, релігійності, з орієнтуванням на українські традиції та євроінтеграцію.

Однак існують і проблеми, які обмежують перспективи зростання потенціалу субрегіону. Найбільш очевидними про-
блемами, що гальмують розвиток, є: неблагополучна демографічна ситуація, яка протягом останніх років демонструє 
від’ємні показники – природний приріст стабільно зменшується; низька купівельна спроможність населення; невідповід-
ність освітніх послуг потребам регіонального ринку праці; низькі доходи сільських домогосподарств та низька заробітна 
плата працівників санаторно-курортної сфери; недостатня кількість об’єктів спортивної інфраструктури; незадовільний 
технічний стан доріг; брак фінансових ресурсів у місцевих бюджетах, особливо окремих сільських рад, віддалених від 
м.Трускавець; невирішеність проблеми поводження з побутовими відходами, локальні екологічні проблеми; забезпечен-
ня безпеки громадян; значні диспропорції у розвитку адміністративно-територіальних одиниць субрегіону та гальмування 
процесу їх об’єднання.

Важливо відзначити, що позитивні зрушення у вирішенні питань підвищення якості життя населення субрегіону, особливо 
сільського слід пов’язувати з децентралізацією публічної влади та розвитком місцевого самоврядування. Зростання фінан-
сової спроможності, кадрового потенціалу та управлінської самостійності місцевого самоврядування сприятиме як розвитку 
людського потенціалу, так і підвищенню соціально-економічних й екологічних стандартів проживання населення.
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Відповідно до вищеозначених факторів в рамках стратегічної цілі «Територія  якісного життя» наголос поставлено на 
кількох ключових чинниках, які можуть підвищити якість життя населення субрегіону:

• Розвиток інженерної та дорожньої інфраструктури
• Розвиток соціальної сфери
• Розвиток громадських просторів та суспільного життя
• Безпека території та громадян

Операційна ціль Б.1. Розвиток інженерної та дорожньої інфраструктури
Місто Трускавець на даному етапі стикається з проблемами, пов’язаними з відсутністю можливості використовувати іс-

нуючу комунальну інфраструктуру та інженерні мережі для щораз більших потреб як місцевого населення, так і відпочива-
ючих. Незадовільний стан інженерних споруд у м.Трускавці призводить до значних обсягів втрат питної води (до 30%) та 
її якості. Проблема водопостачання м.Трускавця усугубляється ситуацією навколо штучного водосховища, створеного в 
1960 році, як тимчасового джерело питного водопостачання та незадовільним станом водоочисних споруд водосховища. 
Незадовільна ситуація і з системою водовідведення на території субрегіону, де амортизація комунікацій складає 70%, 
а система водовідведення охоплює 80% забудови у м.Трускавець та повністю відсутня в населених пунктах субрегіону. 
Тому є нагальна потреба в заміні водо-каналізаційних комунікацій у м.Трускавці, її розбудові (існують проектні рішення) 
та створенню системи водовідведення в сільських населених пунктах субрегіону. 

Як і у всіх регіонах України проблемою субрегіону є якість доріг та збільшення транспортних потоків, особливо че-
рез м.Трускавець. Незважаючи на значний фінансовий ресурс, залучений на ремонт доріг гірських територій і зокрема 
субрегіону, стан дорожньої інфраструктури залишається низьким, у порівнянні з іншими районами Львівської області. 
Окрім цього, зважаючи на значну кількість відпочиваючих у м.Трускавець та прилеглих сільських радах, наближеність до 
сусідніх міст Дрогобич і Борислав та майбутню інтеграцію населених пунктів субрегіону в об’єднану територіальну гро-
маду необхідним є покращення транспортного сполучення та оптимізація маршрутів пасажирських перевезень. 

Не менш проблемним місцем субрегіону є система електропостачання, особливо в частині безперебійного постачання 
та якості. Внаслідок карстового провалля поблизу Стебника ПрАТ «Львівобленерго» збудувало нову лінію електропере-
дачі до підстанції «Трускавець-7» з необхідним технічним переоснащенням та вдосконалило схему електропостачання 
міста Трускавця, однак питання  безперебійності та якості електропостачання м.Трускавця і надалі залишається актуаль-
ною.

Таким чином сферами втручання (завданнями) в межах операційної цілі «Розвиток інженерної та дорожньої інфра-
структури» визначено: модернізація системи водопостачання та водовідведення, забезпечення транспортної доступності 
субрегіону та внутрішніх перевезень, розвиток  дорожньої інфраструктури та забезпечення якісного енергопостачання.

Завдання

Б.1.1

Модернізація  
системи  
водопостачання  
та водовідведення

1. Покращення якості питної води та технічного стану мереж водопостачання 
у м.Трускавець та населених пунктів субрегіону, у тому числі через реаліза-
цію спільних проектів на основі договорів про міжмуніципальне співробітни-
цтво 
2. Модернізація системи каналізації та очистки стоків у м.Трускавець
3. Розробка та поетапне впровадження інвестиційного проекту створення 
каналізаційної мережі у сільських населених пунктах субрегіону

Сфери реалізації проектів

Б.1.2

Забезпечення 
транспортної 
доступності субре-
гіону та внутрішніх 
перевезень

4. Покращення транспортного сполучення для гостей м.Трускавець з іншими 
регіонами України та зарубіжними країнами 
5. Покращення рівня міських перевезень у м.Трускавець та населеними 
пунктами субрегіону, а також містами Дрогобич, Борислав, у тому числі 
через реалізацію спільних проектів на основі договорів про міжмуніципальне 
співробітництво
6. Оптимізація маршрутів пасажирських перевезень з врахуванням вибору 
відповідних типів транспортних засобів
7. Забезпечення доступу до транспорту (автостанції, зупинки) для людей з 
особливими потребами

Б.1.3
Розвиток  
дорожньої  
інфраструктури

8. Розробка та впровадження заходів Програми  фінансування робіт, пов’я-
заних з будівництвом,  реконструкцією, ремонтом  та утриманням  автомо-
більних доріг субрегіону
9. Розробка інвестиційного проекту об’їзної дороги у м.Трускавець

Б.1.4 Забезпечення 
якісного  
енергопостачання 

10. Поетапне впровадження заходів щодо якісного енергопостачання до 
населених пунктів субрегіону
11. Реконструкція електропостачання м.Трускавець з метою досягнення 
безперебійного електропостачання зі стабільною напругою

Операційна ціль Б.2. Розвиток соціальної сфери
Високорозвинена соціальна інфраструктура є необхідною передумовою, рушійним фактором покращення рівня жит-

тя населення, піднесення соціально-економічного розвитку та створення соціально спрямованої економіки. Соціальна 
інфраструктура має вплив на відтворення робочої сили через формування фізичних та інтелектуальних здібностей до 
праці, створюючи умови для підвищення рівня освіти, кваліфікації, культури, покращення умов праці побуту, організаці-
єю відпочинку. 

Важливим стратегічним завданням субрегіону і України в цілому є прискорення розвитку соціальної інфраструктури, 
роль якої в економічному житті суспільства недооцінювалась. Соціальна сфера діяльності на регіональному рівні полягає 
у впровадженні раціональних форм організації життя людей з точки зору умов праці, побуту, відпочинку, розвитку осо-
бистості, відновлення життя, відтворення населення. Ця сфера охоплює освіту, охорону здоров’я, житлово-комунальне 
господарство, культуру, побутове обслуговування, спорт та торгівлю.

Фінансування об’єктів соціальної сфери на сьогоднішній день є доволі складним і болючим питанням. Адже, більшість 
закладів цієї сфери реалізовують свої послуги у некомерційному секторі економіки, а відтак, їх діяльність спрямована 
не на отримання прибутку, а на забезпечення соціального ефекту від реалізованих послуг. Серед видів економічної 
діяльності, що належать до соціальної сфери лише об’єкти оптової та роздрібної торгівлі, тимчасового розміщування й 
організації харчування здатні самотужки без державної допомоги функціонувати і надавати якісні послуги. Решта об’єк-
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тів соціальної інфраструктури потребує фінансової підтримки держави та місцевої влади. Зважаючи на те, що діючий 
механізм фінансування соціальної сфери не дає бажаних результатів, виникає нагальна потреба у розробці нових шляхів 
фінансування об’єктів соціальної сфери. 

Освіта забезпечує підвищення загального рівня знань і культури населення та всі галузі народного господарства ква-
ліфікованими кадрами, а тому виступає важливим елементом відтворення робочої сили. В цілому у субрегіоні спостеріга-
ється нерівномірна динаміка розвитку мережі дошкільних навчальних закладів - якщо відсоток охоплення дітей дошкіль-
ною освітою у м. Трускавець складає 96%, то інших населених пунктах субрегіону тільки 42%. Тому збільшення рівня 
охоплення дітей дошкільною освітою в сільських населених пунктах є першочерговим завданням стратегії. 

Достатньо збалансовані на сьогодні в субрегіоні мережі загальноосвітніх, медичних та соціальних закладів. Однак в 
умовах реформ в усіх сферах суспільного життя в Україні соціальна інфраструктура субрегіону потребуватиме постійної 
уваги та концентрації стратегії на оптимізації мережі закладів, підвищенні ефективності використання бюджетних коштів 
та стимулювання залучення інших джерел фінансування - спонсорство, платні послуги, підприємницьку діяльність тощо.

З огляду на подорожчання енергоносіїв витрати на утримання комунальних будівель, в першу чергу в яких розміщені 
бюджетні установи буде призводити до щораз більших бюджетних видатків. У 2017 році було завершене виконання 
«Програми реформування теплопостачання», яка передбачала децентралізацію систем опалення багатоквартирних бу-
динків у м. Трускавець. Згідно з програмою від центрального опалення були відключені багатоповерхові житлові будинки. 
На черзі - поетапне впровадження інвестиційного проекту зниження рівня енергоспоживання в комунальних і бюджетних 
установах, які не відповідають сучасним нормам енергозбереження і що вимагає виконання комплексу заходів з енерго-
аудиту та подальшого впровадження комплексу енергозберігаючих заходів. 

На особливу увагу заслуговує питання розвитку масового спорту в субрегіоні. Існуюча система організації масового 
спорту, особливо в сільській місцевості, має низку невирішених проблем - низький рівень матеріально-технічного забез-
печення занять фізичною культурою та спортом, незабезпеченість спортивним інвентарем, відсутність сучасних спортив-
них споруд та низький рівень забезпеченості, недостатність кадрів. При цьому найбільша кількість спортивних споруд 
сконцентрована у м.Трускавець, де функціонує дитячо-юнацький спортивний клуб «Спортовець». Значно покращує ситу-
ацію діюча обласна програма «Спортивний майданчик», яка дозволила облаштувати в області, а особливо в сільських 
населених пунктах близько 600 сучасних спортивних майданчиків. Однак, сучасного стадіону на території субрегіону 
не має. Тому стратегія концентрується на створенні у м.Трускавець стадіону, призначеного для проведення спортивних та 
культурних заходів.

Таким чином сферами втручання (завданнями) в межах операційної цілі «Розвиток соціальної сфери» визначено: роз-
виток формальної та неформальної освіти, забезпечення енергоефективності в комунальній сфері, покращення системи 
соціального захисту на місцевому рівні та розвиток масового спорту. 

Завдання

Б.2.1

Розвиток  
формальної  
та неформальної 
освіти

1. Збільшення рівня охоплення дітей дошкільною освітою в сільських 
населених пунктах субрегіону
2. Оптимізація системи загальноосвітніх навчальних закладів субрегіону

Сфери реалізації проектів

Б.2.2

Забезпечення 
енергоефектив-
ності  
в комунальній 
сфері

3. Розробка та поетапне впровадження інвестиційного проекту сталого 
енергетичного розвитку субрегіону - реконструкція (утеплення) фасадів 
будівель, мереж вуличного освітлення, систем опалення на основі віднов-
лювальних джерел енергії, 

Б.2.3
Покращення  
системи соціально-
го захисту  
на місцевому рівні

4. Модернізація системи соціального захисту субрегіону в умовах децен-
тралізації (оптимізація мережі закладів та установ, надання соціальних і 
реабілітаційних послуг, сприяння зайнятості населення тощо)

Б.2.4 Розвиток  
масового спорту

5. Розобка проектно-кошторисної документації стадіону у м.Трускавець, 
призначеної для проведення спортивних та культурних заходів
6. Встановлення майданчиків із тренажерами у м.Трускавець, та футболь-
них полів зі штучним покриттям у сільських населених пунктах субрегіону
7. Підтримка спортивно-масових заходів на території субрегіону

Операційна ціль Б.3. Розвиток громадських просторів та суспільного життя
Зважаючи на статус загальновідомого і популярного бальнеологічного курорту, який інтенсивно розвивається, а з 

кожним роком зростає кількість відпочиваючих перед містом і прилеглими сільськими радами, як і субрегіону в цілому 
гостро постає питання створення якісного громадського простору як для гостей, так і місцевих жителів. На сьогодні у 
м.Трускавець, а особливо в сільських населених пунктах спостерігається явний дефіцит сучасних відпочинкових зон, 
простору для пересування пішоходів і велосипедистів, зручних та безпечних місць для паркування автотранспорту, гро-
мадських туалетів, системи розміщення рекламних носіїв тощо. 

Завданням стратегії в цьому питанні є не тільки збільшення кількості сучасних публічних місць в населених пунктах 
субрегіону, а зміна пріоритетів розвитку громадських просторів на користь громади; перехід від вирішення окремих 
проблемних питань до системного підходу розвитку з урахуванням інтересів усіх його жителів та гостей; впровадження 
інноваційних технологій; розвиток участі громади у формуванні міського середовища. Стратегія визначає підходи до 
створення громадських просторів такі як: наявність інфраструктури для задоволення первісних потреб; забезпечення 
доступності та рівності у праві використання для всіх верств населення, в тому числі маломобільних груп населення; чітке 
зонування та можливість ведення підприємницької діяльності у визначених місцях; пріоритетність пішохідного руху над 
автомобільним тощо.

Ключовим принципом при цьому має стати залучення мешканців, а у випадку м.Трускавець і відпочиваючих до проек-
тування громадського простору, що сприятиме активізації громадського та культурного життя. Саме тому, започаткова-
на Трускавецькою міською радою програма «Бюджет громадських ініціатив» набуває особливого значення.

Важливим інструментом стратегії в питаннях розвитку громадських просторів та активізації суспільного життя є ко-
операція громад м.Трускавець та прилеглих сільських рад. Це стосується як вирішення наявних проблем, зокрема 
облаштування місця під новий цвинтар, проведенням ремонту спільних доріг, так і розвитку спільних перспективних  
проектів – гірсько-лижного комплексу «Буковець», канатної дороги Трускавець – Орів, курортної зони «Помірки» тощо. 
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Таким чином сферами втручання (завданнями) в межах операційної цілі «Розвиток громадських просторів та суспіль-
ного життя» визначено: створення якісного громадського простору, забезпечення доступності громадських об’єктів та 
активізація громадського та культурного життя.

Завдання

Б.3.1
Створення  
якісного громад-
ського простору

1. Розробка дизайн-коду (візуального стилю) м.Трускавець. Створення 
системи регулювання розміщення рекламних носіїв в публічних місцях
2. Розробка концепції розвитку міського простору м.Трускавець та 
впровадження його заходів на основі «розумного урбанізму» (баланс з 
природою та традиціями, громадська взаємодія, регіональна інтеграція 
тощо)
3. Формування простору для пересування пішоходів і велосипедистів на 
території м.Трускавець
4. Створення зручних та безпечних місць для паркування автотранспорту 
та велосипедів
5. Забезпечення м.Трускавець необхідною кількістю громадських туалетів
6. Забезпечення належного стану діючих та розвиток нових відпочинко-
вих зон у населених пунктах субрегіону
7. Вирішення проблеми поховань шляхом облаштування місця під новий 
цвинтар з паралельним проведенням ремонтних робіт покриття дороги на 
цвинтар і облаштування освітлення (спільно із Станилівською сільською 
радою)

Сфери реалізації проектів

Б.3.2
Забезпечення  
доступності  
громадських 
об’єктів

8. Забезпечення доступу до публічних закладів (школи, житлові будинки, 
медичні установи, аптеки, магазини) та туристичних об’єктів для осіб з 
інваліднстю

Б.3.3
Активізація  
громадського  
та культурного 
життя

9. Розвиток програми «Бюджет громадських ініціатив» Трускавецької 
міської ради

Операційна ціль Б.4. Безпека території та громадян
Однією з основних характеристик комфортного середовища, у тому числі міського є його безпека. Мешканці хочуть і 

мають почувати себе захищеними на території свого міста чи села. Фактори безпеки людей можна розглядати у багатьох 
аспектах: безпека руху, безпека перебування на вулиці велосипедистів та пішоходів, безпека від безпритульних тварин, 
захист від правопорушень, екологічна безпека, техногенна безпека, пожежна  безпека тощо.

Міське середовище має також створювати сприятливі умови для перебування в ньому, притягуючи жителів та гостей, 
пропонуючи варіанти проведення вільного часу. Важливими факторами безпеки в міському середовищі служать: освітлен-
ня вулиць, відеоспостереження, пішохідні зони без автомобілів, навігація. 

Техногенну небезпеку довкіллю субрегіону становлять наслідки діяльності колишніх гірничодобувних підприємств, зо-
крема ПАТ «Стебницьке ГХП «Полімінерал». Активізація поверхневого карсту фіксувалася в межах 3-го поясу зони са-
нітарної охорони курорту Трускавець. Зокрема, у 2017 році лінія електропередачі «Стебник» - Трускавець-7» зазнала 
пошкодження внаслідок карстового провалля і м. Трускавець залишилось без резервного електропостачання. 

Проблема утилізації твердих побутових відходів (ТПВ) щораз гостріше постає на території субрегіону, а особливо 
м.Трускавець. В усіх населених пунктах субрегіону наявні системи збору і вивозу ТПВ, однак відсутня система утилізації 
та полігони складування ТПВ. Відповідно спостерігаються проблеми зі стихійними смітниками. Трускавецький міський 
полігон в селі Станиля законсервований, на сьогодні стоїть питання його рекультивації. Тверді побутові відходи з насе-
лених пунктів субрегіону завозяться на полігони, розташовані у Бориславі та Брониці. У Львівській області діє Стратегія 
управління ТПВ до 2030 року. В рамках реалізації Стратегії до 2022 року заплановано налагодження діяльності семи 
регіональних об’єктів захоронення ТПВ, одне із яких призначений для обслуговування Південно-Західної зони Львівської 
області, до якого належить територія субрегіону. Тому актуальним на сьогодні залишається питання утилізації ТПВ.

Таким чином сферами втручання (завданнями) в межах операційної цілі «Безпека території та громадян» визначено: 
покращення системи безпеки мешканців та відпочиваючих, забезпечення екологічної та техногенної безпеки субрегіону.

Завдання

Б.4.1

Покращення  
системи безпеки 
мешканців  
та відпочиваючих

1. Впровадження програми «Безпечне місто» у м.Трускавець (системи 
камер відеоспостереження, системи повідомлення про порушення та 
загрозу безпеці громадян, «розумні» зупинки та світлофори, GPRS-наві-
гатори тощо)
2. Створення притулку для бездомних тварин

Сфери реалізації проектів

Б.4.2
Забезпечення  
техногенної  
безпеки субрегіону

3. Модернізація і поетапне впровадження «Комплексної програми забез-
печення пожежної та техногенної безпеки»
4. Проведення дослідження щодо загроз субрегіону з боку Стебників-
ських солевих шахт

Б.4.3
Забезпечення  
екологічної  
безпеки субрегіону

5. Збереження та розвиток «Курортного парку», у тому числі згідно 
«Комплексної міської екологічної програми м. Трускавець»
6. Збереження та реабілітація об’єктів природної спадщини населених 
пунктів субрегіону (проведення інвентаризації зелених зон; розробка 
паспортів об’єктів благоустрою парків, скверів; дотримання правил обрі-
зування зелених насаджень тощо) 
7. Раціональна експлуатація водних запасів озера м.Трускавець – як 
джерела  питної води та зони живлення водоносних горизонтів родовища 
лікувальних вод та розсолів
8. Розробка та впровадження заходів Інвестиційної програми пово-
дження із твердими побутовими відходами у м.Трускавець та населених 
пунктах субрегіону 
9. Вирішення проблеми забруднення водоймищ на території субрегіону, 
у тому числі питного призначення
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5Узгодженість Стратегії  
з програмними  
та стратегічними документами 

Oпрацювання Стратегії розвитку Трускавецького субрегіону до 2028 року базувалося на попередніх стратегіях 
та дослідженнях, що дало можливість зробити оцінку базового стану розвитку території та розробляти доку-
мент в узгодженні з іншими стратегічними документами.

Документи, що використовувались:
• План зонування території міста Трускавця (зонінг) від 12 жовтня 2017 року, № 693
• Програма соціально-економічного розвитку міста Трускавець на 2018 рік від 29 березня 2018 року,  

№ 866
Система стратегічного планування також має базуватись на узгодженій системі координації процесів стратегічного 

планування на центральному, регіональному та місцевому рівнях. Стратегія розвитку Трускавецького субрегіону до 2028 
року узгоджується з наступними регіональними стратегіями:

• Стратегією розвитку Львівської області до 2020 року та Планом заходів із її впровадження на 2019-2020 
роки від 29 березня 2016 року, № 146

• Стратегією розвитку гірських територій Львівської області на 2018-2020 роки від 5 грудня 2017 року,  
№ 565

• Програмою підтримки секторальної політики – Підтримка регіональної політики України від 27 листопада 
2014 року.

Узгодження операційних цілей  Стратегії розвитку  
Трускавецького субрегіону та операційних цілей  Стратегії розвитку  

Львівської області на період до 2020 року

Операційні цілі 
Стратегії  
розвитку  

Трускавецького 
субрегіону  
на період  

до 2028 року

Операційні цілі Стратегії розвитку Львівської області 
на період до 2020 року
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А.1. Розвиток са-
наторно курорт-
ного комплексу 
та супроводжую-
чої сфери обслу-
говування

А.2. Розвиток еко-
номічної співпраці 
в/поза межами 
субрегіону

А.3. Розвиток 
територіальних 
туристичних про-
дуктів і промоція

Б.1. Розвиток 
інженерної та 
дорожньої інфра-
структури

XX X X X X X X

X X X X X XX

X X X X XX X X X

X XX X X
Б.2. Розвиток  
соціальної сфери X XX X X
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Б.3. Розвиток гро-
мадських просто-
рів та суспільного 
життя

Б.4. Безпека тери-
торії та громадян

X X

X XX X X

X

X

X X

Узгодження операційних цілей Стратегії розвитку  
Трускавецького субрегіону та завдань Стратегії розвитку гірських територій 

Львівської області на 2018-2020 роки

Операційні цілі 
Стратегії  
розвитку  

Трускавецького 
субрегіону  
на період  

до 2028 року

Завдання Стратегії розвитку гірських територій Львівської області 
на 2018-2020 роки
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економічної 
співпраці в/поза 
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гіону

X XXX X

Б.1. Розвиток 
інженерної та 
дорожньої інфра-
структури

X X
Б.2. Розвиток со-
ціальної сфери XX
Б.3. Розвиток гро-
мадських просто-
рів та суспільного 
життя X XX X
Б.4. Безпека 
території та гро-
мадян X X
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А.3. Розвиток 
територіальних 
туристичних про-
дуктів і промоція

XX XX
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Узгодження операційних цілей  Стратегії розвитку Трускавецького субрегіону 
та напрямів Програми підтримки секторальної політики –  

Підтримка регіональної політики України

Операційні цілі 
Стратегії  
розвитку  

Трускавецько-
го субрегіону  

на період  
до 2028 року

Напрями Програми підтримки секторальної політики –  
Підтримка регіональної політики України
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чої сфери обслу-
говування
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А.2. Розвиток 
економічної 
співпраці в/
поза межами 
субрегіону

XXX XX X X X

Б.1. Розвиток 
інженерної  
та дорожньої 
інфраструк-
тури

X X

Б.2. Розвиток 
соціальної 
сфери

Б.3. Розвиток 
громадських 
просторів та 
суспільного 
життя

Б.4. Безпека 
території та 
громадян X

X X X
А.3. Розвиток 
територіаль-
них туристич-
них продуктів  
і промоція

XX XX X X XX X XX XX

Б.2. Розвиток 
соціальної 
сфери XX X XX

X

6Впровадження  
і моніторинг Стратегії

Система впровадження Стратегії

Реалізація завдань Стратегії передбачає виконання одночасно багатьох завдань різними партнерами - вико-
навчими органами Трускавецької міської ради, бюджетними установами, комунальними підприємствами, неуря-
довими організаціями, що зафіксовано в Плані заходів із впровадження Стратегії. Це ставить перед керівництвом 

Трускавецької міської ради питання ефективного управління процесом. Система управління Стратегією має три рівні: 
політичний, організаційний та громадський.

Політичний рівень забезпечує особисто голова Трускавецької міської ради, виконком та депутатський корпус. Клю-
чова роль при цьому відводиться голові міської ради (надалі – Голова). Його завданням є стимулювання та координація 
виконання завдань, які реалізують різні суб’єкти, а також мобілізація та інтеграція ресурсів, що знаходяться у їх розпоря-
дженні з метою досягнення стратегічних цілей та реалізації завдань, які дозволять досягнути спільно визначеного бачення 
розвитку громади. Крім того, однією із стратегічних ролей Голови є представництво інтересів субрегіону на зовні з метою 
досягнення цілей та виконання завдань Стратегії.

Організаційний рівень управління і моніторингу виконує відповідний орган – Комітет з управління впровадженням 
Стратегії. Комітет формується розпорядженням Голови, а до його складу входять особи, які представляють найважливі-
ших учасників процесу планування й реалізації Стратегії: представники Трускавецької міської ради, представники біз-
несу, громадських організацій та приватного сектору, які брали участь у її розробці. Питання впровадження проектів і 
заходів Стратегії мають належати виключно до компетенції Комітету з управління впровадженням.

Стратегію розвитку Трускавецького субрегіону потрібно буде постійно актуалізовувати, оскільки на момент опрацю-
вання Стратегії не було визначено юридичні засади співпраці суб’єктів субрегіону - Трускавецької міської ради, чотирьох 
сільських рад - Доброгостівська, Модрицька, Станильська, Уличнянська Дрогобицького району та Орівської сільської 
ради Сколівського району. Можливих варіант співпраці на сьогодні - на основі договорів про міжмуніципальне співро-
бітництво, в подальшому - в рамках створеної об’єднаної територіальної громади. Також одні проекти будуть завершені, 
а деякі замінено іншими. Необхідно проводити ретельний моніторинг виконання Плану й відповідно коригувати його з 
огляду на зміну ситуації. Саме Комітет з управління впровадженням Стратегії є відповідальним за забезпечення актуаль-
ності та реалістичності стратегічних і оперативних цілей та за їх досягнення

Громадський рівень охоплює пропаганду завдань Стратегії серед мешканців та інших зацікавлених сторін, а також 
заохочення останніх до участі у їх виконанні. Ключовими учасниками процесу є мешканці субрегіону, гості, всі публічні 
установи, які функціонують на території субрегіону, підприємці, потенційні інвестори, громадські організації, неформаль-
ні групи, органи державної влади та місцевого самоврядування сусідніх громад. 

X X
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Етапи, механізми та фінансове забезпечення реалізації Стратегії
Методика реалізації Стратегії передбачає визначення пріоритетів у досягненні її цілей. Важливим є здійснення Стратегії 

в рамках двох послідовних та взаємопов’язаних програмних циклів (етапів), включених у три Плани реалізації:
• Перший – 2019–2021 роки
• Другий – 2022–2024 роки
• Третій  – 2025–2027 роки

Реалізація Стратегії передбачається у відповідності до вимог щодо порядку розроблення, проведення моніторингу та 
оцінки результативності реалізації регіональних стратегій розвитку, встановленого Кабінетом Міністрів України. Окремі 
цілі та завдання Стратегії формулювалися з урахуванням очікуваних конституційних та законодавчих змін у частині ор-
ганізації публічної влади, адміністративно-територіального устрою, бюджетної децентралізації та нових форм державної 
підтримки регіонального розвитку. Їх реалізацію передбачається здійснювати у відповідності до змісту й часу внесення 
відповідних змін.

Цілі та завдання Стратегії досягаються й реалізуються через конкретні проекти та заходи у відповідності до Плану 
реалізації проектів та виконання завдань. Планом визначаються також їх головні виконавці. Включені до Плану проекти 
та заходи враховуються при підготовці щорічних програм економічного та соціального розвитку суб’єктів субрегіону й 
проектів місцевих бюджетів.

Кожні 3 роки, на основі моніторингу Стратегії, здійснюється оцінка необхідності уточнення чи перегляду окремих еле-
ментів Стратегії у світлі нових тенденцій і обставин, що можуть виникати, а також впливу зовнішніх і внутрішніх факторів.

Фінансове забезпечення реалізації Стратегії здійснюватиметься за рахунок:
• Державного фонду регіонального розвитку; 
• коштів галузевих (міжгалузевих) державних цільових програм та бюджетних програм центральних органів 

виконавчої влади, що спрямовуються на розвиток відповідної сфери у регіонах; 
• субвенцій, інших трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам; 
• коштів місцевих бюджетів; 
• коштів міжнародної технічної допомоги, міжнародних фінансових організацій; 
• коштів інвесторів, як зовнішніх, так і внутрішніх

Система індикаторів моніторингу виконання Стратегії
Стратегія є документом, який може корегуватися в залежності від зміни обставин. Члени Комітету з управління впро-

вадженням, а також усі мешканці, причетні до роботи над Стратегією, повинні відстежувати, щоб стратегічні й оперативні 
цілі, завдання залишалися актуальними й реалізовувалися. Комітет з управління впровадженням збирається двічі на рік 
для оцінки досягнутих результатів та коригування запропонованих змін до Стратегії. Проекти рішень щодо змін до Стра-
тегії розвитку Трускавецького субрегіону виносяться на розгляд міської ради та п’яти сільських рад - суб’єктів субрегіону 
(в межах їх повноважень) та затверджуються ними

Рівні моніторингу
Індикатори  моніторингу виконання Стратегії розділяються на індикатори досягнення: Бачення; Стратегічних цілей; 

Оперативних цілей. При цьому можна обмежитись розробкою індикаторів досягнення Стратегічних цілей.
Реалізація Стратегії націлюється на досягнення стратегічного бачення: «Трускавець – столиця здоров’я. Лідер серед 

бальнеологічних курортів світу з унікальною лікувальною водою Нафтуся. Західно-Український центр медичного і куль-
турного туризму, спорту, краси і довголіття, з розвиненою інфраструктурою, високими суспільними і економічними стан-
дартами». Відповідно до цього бачення, моніторингу підлягають основні параметри, які характеризують кількісні та якісні 
індикатори, що характеризують його досягнення. Такими індикаторами є: 

1
Збереження кількості та якості мінеральних вод 

Загальні індикатори

2

Створення нових туристичних продуктів на території  
субрегіону та їх впровадження

3

Збільшення кількості атракційних об’єктів туристичної  
інфраструктури

4

Збільшення тривалості перебування туристів у регіоні  
(не користувачів  санаторно-курортних послуг)

5
Дохід на душу населення

6
Динаміка народжуваності та міграції

7
Рівень безробіття серед місцевого населення

Аналогічно загальному моніторингу досягнення стратегічного бачення відбуватиметься моніторинг реалізації страте-
гічних цілей. Основними кількісними індикаторами щодо кожної стратегічної цілі за період моніторингу будуть наступні 
індикатори:
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1
Обсяг економічної взаємодії в межах субрегіону

Стратегічна ціль А. Економічно розвинена територія  
оздоровчо-туристичного напрямку

2
% повторних візитів

3
Кількість подій (фестивалів, заходів і т.п.)

4
Кількість туристів  на рік

5
Розширення переліку країн, з яких приїжджають групи туристів

1 % очищених стоків

Стратегічна ціль Б. Територія якісного життя

2 % термомодернізованих об’єктів комунальної сфери

3

% об’єктів з питною водою, що відповідає державному  
стандарту, на витоці з крану у споживача

4
% відходів, які використовуються як вторсировина

5
Кількість новостворених громадських просторів

6
% молоді залученої до регулярних занять спортом

7
Кількість зареєстрованих правопорушень

8

Середня тривалість поїздки громадським транспортом  
між населеними пунктами субрегіону

Аналогічно моніторингу реалізації стратегічних цілей відбуватиметься моніторинг реалізації операційних цілей.  
Основними кількісними індикаторами щодо кожної операційної цілі за період моніторингу будуть критерії, що випливають 
з переліку проектів, які будуть реалізовані в рамках досягнення кожної операційної цілі.

Перелік можливих критеріїв оцінки виконання операційних цілей
• Кількість створених паркомісць
• Середня к-ть днів перебування туриста
• Кількість туристів в рік
• Рівень безробіття серед місцевого населення
• Відстань між найближчими зупинками громадського транспорту
• Середній час очікування на громадський транспорт
• Рівень безпеки на території в порівнянні з іншими територіями
• Середня відстань між сміттєвими урнами
• Середня відстань між громадськими туалетами
• Процент постійних місць праці в сфері туризму
• Процент фірм, що проводять цілорічну діяльність
• Процент повторних візитів туристів
• Процентне відношення туристів до місцевих мешканців
• Процент мешканців, переконаних що туризм сприяє розвитку інфраструктури та послуг
• К-ть мешканців, зайнятих в сфері туризму та курортних послуг
• Середнє споживання електроенергії на особу в порівнянні з іншими регіонами
• Процент фірм та домогосподарств, що використовують альтернативні джерела енергії
• Процент об’єктів, що мають систему очистки стоків (власну чи централізовану)
• Процент об’єктів з питною водою, що відповідає санітарним нормам
• Процент зафіксованих хворіб, пов’язаних з якістю води чи харчуванням
• Вага ТПВ з розрахунку на одного мешканця
• Процент відходів, що використовуються як вторсировина
• К-ть відходів (сміття) в громадських місцях
• Процент території, на якій здійснюється контроль за дотриманням затверджених правил благоустрою те-

риторії, густоти забудови і т.п 
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• К-ть паркомісць для туристичних автобусів поблизу об’єктів, що відвідуються
• К-ть нових туристичних (мережевих) продуктів, впроваджених на території
• К-ть новозбудованих туристичних об’єктів
• Кількість об’єктів, що здатні приймати осіб з інвалідністю
• Процент персоналу, що знає та вміє працювати з людьми з інвалідністю
• Вартість інвестицій, що опосередковано прив’язані до туризму
• Кількість міжнародних туристичних продуктів
• Процент персоналу, що має спеціалізовану освіту в сфері готельно-ресторанного та туристичного бізнесу
• К-ть самозайнятих завдяки туризму
• К-ть туристів, що відгукнулись на нові промоційні продукти
• Довжина новозбудованих доріг
• Довжина капітально відремонтованих доріг
• Довжина новозбудованих водогонів
• Довжина новозбудованих каналізаційних та дощоприймальних мереж
• К-ть фестивалів та заходів, що притягують туристів
• К-ть підготованих провідників, екскурсоводів
• К-ть організованих прес-турів
• К-ть відвідувачів ТІЦ та веб-сторінки

Звітність щодо моніторингу виконання Стратегії
Річний звіт складається з переліку ключових індикаторів за кожною стратегічною та операційною ціллю, містить інфор-

мацію про досягнення кожної цілі та оцінку можливостей досягнення поставлених цілей на трьохрічний цикл планування.
Підсумковий звіт про моніторинг за трирічний цикл планування до показників, які передбачаються у річних звітах, 

містить загальні оцінки ефективності, результативності та стійкості досягнутих результатів.
Моніторингові звіти є відкритими документами і використовуються для уточнення завдань та бюджетних програм 

Трускавецької міської ради та п’яти сільських рад - суб’єктів субрегіону (в межах їх участі в Стратегії) та затверджуються 
ними на наступний за звітним бюджетний рік.

Форму моніторингового звіту, відповідального за його підготовку та строки подання визначає Трускавецька міська 
рада відповідно до власних повноважень та структури.


