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В основу Плану реалізації стратегії лягли проектні ідеї, відібрані під час засідання 27 
жовтня 2021 року та доопрацьовані членами Робочої групи на основі пропозицій, що 
надійшли від представників підприємств, установ та організацій Бориславської громади.  
 
Часові рамки і засоби реалізації 

 
План реалізації стратегії складається з двох Стратегічних програм у відповідності зі 
стратегічними цілями Стратегії, які реалізуються через відповідно 25, 35 технічних завдань 
на проекти місцевого розвитку (далі – ТЗ) упродовж 2022–2024 років. Впровадження 
проектів цих програм можливе через: 

 внесення заходів до щорічної програми соціально-економічного розвитку, 
можливо – галузевих регіональних програм; 

 фінансування за рахунок субвенцій з державного та місцевих бюджетів;  
 залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку, в т.ч. на проекти 

міжмуніципальної співпраці; 
 залучення фінансування від проектів та програм міжнародної технічної допомоги 

суб‘єктами місцевого розвитку різних організаційно-правових форм; 
 залучення співфінансування від мешканців громади (де це передбачено умовами 

проекту). 
 

Стратегічна програма 1. Економічне зростання 

Таблиця. Стратегічна програма 1. Економічне зростання. 

№ 
Назва проекту Територія 

впливу 

 Напрям 1.2. Стимулювання розвитку бізнесу 

1 
Створення індустріального парку в м.Бориславі 
(провул.Губицький) 

Бориславська 
МТГ 

 Напрям 1.3. Розвиток енергетики та енергоефективність 

2 
Комплексна термореновація будівлі з встановленням 
геотермальних систем опалення приміщень закладу дошкільної 
освіти №11 по вул. Богуна, 3 у м.Борислав Львівської області 

м. Борислав 

3 
Комплексна реновація будівлі закладу загальної середньої 
освіти I-IIIступенів №4 по вул. Зелена, 44у м. Борислав Львівської 
області 

Бориславська 
МТГ 

4 
Капітальний ремонт покрівлі закладу дошкільної освіти №4  на 
вул. Гоголя, в м. Бориславі Львівської області  

Бориславська 
МТГ 

5 
Капітальний ремонт в частині заміни вікон приміщень в ЗЗСО I – 
III ступенів №7 на вул. В. Великого, 14 в м. Бориславі Львівської 
області 

Бориславська 
МТГ 

6 
«Реконструкція (будівництво) шатрового даху з утепленням 
горищного перекриття та утеплення фасаду будівлі приміщення 
бібліотек-філій №№ 5,6 ЗК «БПБ» вул.Коваліва,32 м. Борислав»» 

м. Борислав 

7 
«Реконструкція системи опалення із збільшенням 
електропотужності у приміщенні бібліотек-філій №№ 5,6 ЗК 
«БПБ» вул.Коваліва,32 м. Борислав» 

м. Борислав 
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8 
Реконструкція системи опалення в готельному приміщенні КП 
«Спортивно-оздоровчий комплекс «Нафтовик»  з 
енергозберігаючими засобами 

Бориславська 
МТГ 

9 
Капітальний ремонт покрівлі народного дому «Просвіта» в селі 
Мокряни Бориславської МТГ 

с. Мокряни 

10 
Капітальний ремонт вуличного освітлення по вулиці Лісова села 
Підмонастирок Бориславської МТГ 

с. 
Підмонастирок 

11 
Впровадження когенераційних технологій в приміщенні ЦТП 
котельні по вул. Сосюри, 5 «В» в м. Бориславі Львівської області  

Бориславська 
МТГ 

12 
Реконструкція даху Народного дому "Просвіта" №2 по вул. 
Шухевича 6 

м. Борислав 

13 Реконструкція даху Народного дому cела Уріж с. Уріж 

14 
Капітальний ремонт народного дому «Просвіта» в селі Уріж 
Бориславської МТГ 

с. Уріж 

15 
Капітальний ремонт даху Бориславського міського Палацу 
культури по вул. Д. Галицького 34 

Бориславська 
МТГ 

16 
Капітальний ремонт покрівлі Бориславського закладу загальної 
середньої освіти І-ІІІ ступенів №3 на вул. Шкільній, 19   

Бориславська 
МТГ 

 Напрям 1.4. Розвиток туристично-рекреаційного потенціалу  

17 
Мурал Роберта Домса Бориславська 

МТГ 

18 
Створення центру спортивно-туристичної та супутньої 
інфраструктури у с. Ясениця-Сільна 

Бориславська 
МТГ 

19 
Облаштування спортивного майданчику на території 
Попелівського НВК 

с. Попелі та 
прилегла 
територія 

20 Музейний простір «Озокеритова шахта» м. Борислав 

21 
Облаштування рекреаційно-туристичної зони «Бориславський 
розріз палеогену»  

Бориславська 
МТГ 

22 Будівництво питтєвої галереї в м.Бориславі на вул. Транспортній 
Бориславська 
МТГ 

23 
Дослідження джерел мінеральних вод на території 
Бориславської міської територіальної громади 

Бориславська 
МТГ 

24 

Реставрація пам’ятки архітектури церкви Покрови Пресвятої 
Богородиці в селі Попелі Бориславської міської територіальної 
громади Дрогобицького району Львівської області (охоронний 
№ пам’ятки 423) 

с. Попелі 

25 
Реконструкція Історико-краєзнавчого музею міста Борислава на 
вул. Шевченка, 75 у місті Бориславі Львівської області 

Бориславська 
МТГ 

 ВСЬОГО: 25 проектів  
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Очікувані результати та показники Стратегічної програми 1. Економічне зростання 

 
Реалізація Стратегічної програми 1. «Економічне зростання» у середньо- та 
довгостроковій перспективі призведе до наступних результатів: 

 Підвищення рівня впізнаваності Бориславської громади в Україні і світі; 
 Зростання потоків екскурсантів, паломників та туристів до громади; 
 Підвищення конкурентоспроможності місцевої економіки; 
 Зростання обсягів інвестицій;  
 Зростання рівня заробітної плати відносно середньообласних показників; 
 Зростання рівня купівельної спроможності мешканців громади. 

 
Показники ефективності реалізації проектів, що відносяться до напряму 1.1. Сприяння 
залученню інвестицій: 

 Покращено інвестиційний клімат. 
 Підготовлені інвестиційні продукти. 
 Створені нові робочі місця у високотехнологічних галузях промисловості. 
 Створена інвестиційна карта громади; 
 Кількість інвестиційних пропозицій для потенційних інвесторів; 
 Обсяг інвестицій в економіку громади на рік, млн. грн. 
 Кількість створених нових бізнесів на території громади, зокрема, виробників 

с/г продукції. 
 

 
Показники ефективності реалізації проектів, що відносяться до напряму 1.2. 
Стимулювання розвитку бізнесу: 

 Збільшено кількість підприємств МСБ у сфері виробництва. 
 Підвищено якість продукції, виробленої в секторі МСБ. 
 Збільшено частки експортної продукції, виробленої в секторі МСБ. 
 Збільшено кількість найманих працівників на підприємствах МСБ та ФОП. 
 Збільшено надходження до місцевих бюджетів від діяльності суб’єктів МСБ. 
 Кількість зустрічей представників влади та бізнесу у форматі ділового сніданку 

на рік; 
 Розроблена Концепція Центру розвитку та підтримки підприємництва; 
 Кількість пропозицій щодо покращання бізнес-клімату від Ради підприємців на 

рік; 
 Кількість діючих сільських обслуговуючих кооперативів; 
 Кількість створених жіночих бізнесів. 

 
 
Показники ефективності реалізації проектів, що відносяться до напряму 1.3. Розвиток 
енергетики та енергоефективність: 

 Збільшено кількість підприємств малого та середнього бізнесу у сфері 
виробництва 

 Збільшено надходження до місцевих бюджетів від діяльності суб’єктів МСБ. 
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Показники ефективності реалізації проектів, що відносяться до напряму 1.4. Розвиток 

туристично-рекреаційного потенціалу: 

 Покращання динаміки розвитку туристичної інфраструктури. 
 Збільшення туристичних потоків в місто. 
 Збільшення надходжень від діяльності організації туристичної галузі до 

місцевого бюджету. 
 Кількість нових туристично-оздоровчих послуг, що надаються на території 

громади; 
 Кількість робочих місць, створених у курортно-туристичній сфері економіки 

громади; 
 Кількість зелених садиб, які приймають туристів; 
 Кількість відреставрованих туристичних об’єктів, до яких покращено доступ 

туристам; 
 Кількість туристів у громаді на рік. 

 

Орієнтовний фінансовий план 

Таблиця. Орієнтовний фінансовий план Програми «Економічне зростання» 

 
№ 

 
Назва проекту 

Бюджет, тис. грн. Вартість 
 

Місцевий 
бюджет 

 2022 2023 2024 

1 
Створення індустріального 
парку в м.Бориславі 
(провул.Губицький) 

40 500 1200 1740 - 

2 

Комплексна термореновація 
будівлі з встановленням 
геотермальних систем 
опалення приміщень закладу 
дошкільної освіти №11 по 
вул.Богуна,3 у м.Борислав 
Львівської області 

1000 1300 1000 3300 1000 

3 

Комплексна реновація будівлі 
закладу загальної середньої 
освіти I-IIIступенів №4 по вул. 
Зелена, 44у м. Борислав 
Львівської області 

5000 5000 3790 13790 4000 

4 

Капітальний ремонт покрівлі 
закладу дошкільної освіти №4 
на вул. Гоголя, в м. Бориславі 
Львівської області  

2500 500 500 3500 1000 

5 
Капітальний ремонт в частині 
заміни вікон приміщень в ЗЗСО 

1000 500 500 2000 600 
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I – III ступенів №7 на вул. В. 
Великого, 14 в м. Бориславі 
Львівської області 

6 

«Реконструкція (будівництво) 
шатрового даху з утепленням 
горищного перекриття та 
утеплення фасаду будівлі 
приміщення бібліотек-філій 
№№ 5,6 ЗК «БПБ» вул.Коваліва, 
32 м. Борислав»» 

100 1010 700 1810 600 

7 

«Реконструкція системи 
опалення із збільшенням 
електропотужності у 
приміщенні бібліотек-філій 
№№ 5,6 ЗК «БПБ» 
вул.Коваліва,32 м. Борислав» 

1100 - - 1100 300 

8 

Реконструкція системи 
опалення в готельному 
приміщенні  КП «Спортивно-
оздоровчий комплекс 
«Нафтовик»  з 
енергозберігаючими засобами 

800 0,00 0,00 800 300 

9 

Капітальний ремонт покрівлі 
народного дому «Просвіта» в 
селі Мокряни Бориславської 
МТГ 

190 104 - 299 90 

10 

Капітальний ремонт вуличного 
освітлення по вулиці Лісова 
села Підмонастирок 
Бориславської МТГ 

- 180 - 180 180 

11 

Впровадження когенераційних 
технологій в приміщенні ЦТП 
котельні по вул. Сосюри, 5 «В» 
в м. Бориславі Львівської 
області 

20000 20000 11258 51258 5000 

12 
Реконструкція даху Народного 
дому "Просвіта" №2 по вул. 
Шухевича 6 

- 500 - 500 170 

13 
Реконструкція даху Народного 
дому cела Уріж 

300 - - 300 100 

14 
Капітальний ремонт народного 
дому «Просвіта» в селі Уріж 
Бориславської МТГ 

- 200 99 299 90 

15 

Капітальний ремонт даху 
Бориславського міського 
Палацу культури по вул. Д. 
Галицького 34 

100 15000 - 15100 3000 
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16 

Капітальний ремонт покрівлі 
Бориславського закладу 
загальної середньої освіти І-ІІІ 
ступенів №3 на вул. Шкільній, 
19   

2389 - - 2389 700 

17 Мурал Роберта Домса 320 - - 320 150 

18 

Створення центру спортивно-
туристичної та супутньої 
інфраструктури  у с. Ясениця-
Сільна 

1500 1500 1500 4500 500 

19 
Облаштування спортивного 
майданчику на території 
Попелівського НВК 

1500 - - 1500 500 

20 
Музейний простір 
«Озокеритова шахта» 

400 300 - 700 300 

21 

Облаштування рекреаційно-
туристичної зони 
«Бориславський розріз 
палеогену»  

600 - - 600 200 

22 
Будівництво питтєвої галереї в 
м.Бориславі на 
вул. Транспортній 

700 300 - 1000 300 

23 

Дослідження джерел 
мінеральних вод на території 
Бориславської міської 
територіальної громади  

200 300 400 900 900 

24 

Реставрація пам’ятки 
архітектури церкви Покрови 
Пресвятої Богородиці в селі 
Попелі Бориславської міської 
територіальної громади 
Дрогобицького району 
Львівської області (охоронний 
№ пам’ятки 423) 

0 1000 1200 2200 450 

25 

Реконструкція Історико-
краєзнавчого музею міста 
Борислава на вул. Шевченка, 75 
у місті Бориславі Львівської 
області 

4000 4500 4000 12500 2000 

 
ВСЬОГО: 25 проектів 43739 52694 26147 122585 22430 
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Рис.1. Орієнтовний фінансовий план Програми «Економічне зростання» за роками, в тис 

грн. 

В загальному на повне виконання Програми «Економічне зростання» на 2022-2024 роки 
необхідно залучити 122,5 млн грн, з яких 22,4 млн з місцевого бюджету. Така пропорція 
виглядає малоймовірною, тому громаді необхідно більш чітко визначити пріоритети та 
скоротити кількість пропонованих до реалізації проектів, а також врахувати це при 
наступній актуалізації  Стратегії та її плану реалізації. 
 

Стратегічна програма 2. Підвищення якості життя населення 

Таблиця. Стратегічна програма 2. Підвищення якості життя населення 

№ Назва проекту Територія впливу 

 Напрям 2.1. Освічена громада 

1 «Придбання україномовної літератури для ЗК «БПБ»» Бориславська МТГ 

2 
Капітальний ремонт приміщення Бориславської ДШМ та 
благоустрій шкільної території 

Бориславська МТГ 

 Напрям 2.2. Здорове населення  

3 
Капітальний ремонт стадіону (футбольне поле, бігові доріжки, 
трибуни) 

Бориславська МТГ 

4 
Встановлення центру спостереження та освітлення території і 
спортивних споруд 

Бориславська МТГ 

5 
Придбання медичного обладнання ургентно-приймального 
відділення хірургічного корпусу КНП "ЦМЛ м. Борислава» по вул. 
Потік,12 

Бориславська МТГ 

6 
Капітальний ремонт покрівлі КНП «Центральна міська лікарня 
м.Борислава» на вул. Куліша 41А в м.Бориславі Львівської області 

Бориславська МТГ 

7 

Капітальний ремонт фасаду Винниківської лікарської амбулаторії 
ЗПСМ  КНП «ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ М. БОРИСЛАВА» по 
вул. Кармелюка 52А, в селі Винники Бориславської міської 
територіальної громади 

Бориславська МТГ 
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 Напрям 2.3. Інклюзичне суспільство  

8 
«Влаштування пандусу для маломобільних груп населення в 
акушерсько-гінекологічному відділені на вул.Весняна, 26 

Бориславська МТГ 

9 
Формування безбар’єрного середовища в Бориславській міській 
територіальній громаді 

Бориславська МТГ 

 Напрям 2.4. Охорона довкілля та екологічна безпека  

10 

Облаштування місць для роздільного збирання окремих 
компонентів побутових відходів, що підлягають повторній 
переробці, в приміщеннях спільного користування (коридорах) 
Бориславського ЗЗСО I – III ст. №1 

Бориславська МТГ 

11 
Облаштування навчально-демонстраційного контейнерного 
майданчика для роздільного збору побутових відходів на 
вул.Чорновола 

м. Борислав 

12 
Реконструкція майданчика на території колишнього 
комунального підприємства під компостування зелених відходів 
у м. Борислав  

Бориславська МТГ 

13 
Відновлення фрагменту автохтонної екосистеми ялицевої 
діброви на території міського парку культури 

Бориславська МТГ 

14 
Проведення комплексного екологічного моніторингу на 
території Бориславського родовища (м. Борислав) 

Бориславська МТГ 

15 
Виконання протипаводкових заходів на території Бориславської 
міської територіальної громади 

Бориславська МТГ 

16 
Запровадження системи моніторингу атмосферного повітря м. 
Борислав  

Бориславська МТГ 

 Напрям 2.5. Розвиток інфраструктури  

17 
Капітальний ремонт автомобільного моста через річку Бистриця 
в селі Винники Бориславської міської територіальної громади 

сс. Винники та 
Мокряни 

18 Капітальний ремонт дороги по вул. Довжанській у с.Попелі 
Попелівська 
громада 

19 
Капітальний ремонт дороги на вул. Гірна від перехрестя з вул. 
Короленка до перехрестя з вул. Б. Хмельницького в м. Бориславі 
Львівської області 

Бориславська МТГ, 
смт Східниця, м. 
Трускавець 

20 
Капітальний ремонт дороги на вул. Соняшна в с. Попелі 
Бориславської міської територіальної громади 

Бориславська МТГ 

21 
Капітальний ремонт дороги на вул. Шевченка в с. Ясениця 
Бориславської міської територіальної громади 

м. Борислав та 
селище Ясениця 

22 
Будівництво моста через р. Лошань по вул. Гірній у м. Бориславі 
Львівської області. (повне відновлення) 

м. Борислав, смт 
Східниця, м. 
Трускавець  

23 
Реконструкція тротуарів вздовж доріг на вулицях Шевченка, 
Міцкевича, Д. Галицького, Карпатська Брама в м. Бориславі 
Львівської області 

Бориславська МТГ 

24 
Капітальний ремонт Локального водозабору «Ріпне» в м. 
Бориславі Львівської області  

м. Борислав 

25 
Реконструкція локального водозабору «Валька» у м. Бориславі 
Львівської області  

м. Борислав 



План заходів з реалізації у 2022-2024 роках Стратегії розвитку 
Бориславської міської територіальної громади на 2022-2027 роки 

10 
 

26 
Реконструкція водопроводу на вулиці Зеленій в м.Бориславі 
Львівської області. 

м. Борислав 

27 
Виготовлення ПКД на будівництво очисних споруд рідких 
побутових стоків на вулиці Дрогобицькій у м. Бориславі 
Львівської області 

м. Борислав 

28 
Виготовлення ПКД на  реконструкцію локальних водозаборів, 
м.Борислав : " Ріпне", "Валька", "Штателянди", "Раточин", 
"Котовець". 

Бориславська МТГ 

29 
Реконструкція насосної станції (бойлерна №2). 
Доочищення води". "Реконструкція насосної станції (бойлерна 
№2). Резервуари 

Бориславська МТГ 

30 
Реконструкція водопроводів по вулицях: Шевченка, Церковна, 
Потік, Мазепи, Івасюка, С.Петлюри, Палія, Транспортна у м. 
Бориславі Львівської області. 

Бориславська МТГ 

31 
Зробимо скляні конструкції фасаду кінотеатру “Каменяр” 
сучасними! 

Бориславська МТГ 

32 
Реконструкція Бориславського міського парку культури і 
відпочинку Бориславської міської ради Львівської області 

м. Борислав 

33 

Розроблення комплексного плану просторового розвитку 
території Бориславської міської територіальної громади 
Дрогобицького району Львівської області  

Бориславська МТГ 

34 
Реконструкція Благоустрою центральної площі імені І. Франка в 
м. Бориславі Львівської області  

Бориславська МТГ 

35 
Придбання комп’ютерної техніки з метою участі у роботі мережі 
регіонального офлайн хабу з розвитку цифрової грамотності 
населення МТГ 

Бориславська МТГ 

 ВСЬОГО: 35 проектів  
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Очікувані результати та показники Стратегічної програми 2. Підвищення якості життя 

населення 

 
Реалізація стратегічної цілі 2. «Підвищення якості життя населення 

 
Показники ефективності реалізації проектів, що відносяться до напряму 2.1. Освічена 
громада 

 кількість бібліотек із впровадженою бібліотечно-інформаційною системою АБІС 
Кoha; 

 діючі хаби цифрової освіти в бібліотеках громади; 
 кількість абонентів, які користоються хабами цифрової освіти. 

 
Показники ефективності реалізації проектів, що відносяться до напряму 2.2. Здорове 
населення 

 Кількість дітей, які користуються новими спортзалами. 
 
Показники ефективності реалізації проектів, що відносяться до напряму 2.3. Інклюзичне 
суспільство 

 Забезпечення безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними 
можливостями та інших маломобільних груп населення до послуг. 

 Кількість облаштованих пандусів. 
 
Показники ефективності реалізації проектів, що відносяться до напряму 2.4. Охорона 
довкілля та екологічна безпека 

 Вдосконалення системи поводження з ТВП; 
 Забезпечення захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та 

сільськогосподарських угідь; 
 Зменшення забруднення поверхневих вод. 

 
Показники ефективності реалізації проектів, що відносяться до напряму 2.5. Розвиток 
інфраструктури 

 Покращання якості доріг громади; 
 Розширення мереж водопостачання та водовідведення; 
 Зниження рівня втрат води в мережах; 
 Досягення екологічних стандартів стічних вод;  
 Покращання благоустрою громадських просторів і рекреаційних зон. 
 Сучасне зовнішнє освітлення у більшості поселень громади; 
 Схема планування території громади; 
 Реєстр земель і об’єктів комунальної власності громади. 

 
 
Показники ефективності реалізації проектів, що відносяться до напряму 2.6. Розвиток 
системи надання якісних послуг 

 Кількість мешканців, які користуються «Єдиним кабінетом мешканця» на рік; 
 Кількість послуг що надаються мешканція в ЦНАПі на рік; 
 Кількість мешканців що отримали послуги в ЦНАПі на рік. 
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Орієнтовний фінансовий план 
 

Таблиця. Орієнтовний фінансовий план Програми «Підвищення якості життя 

населення». 

  
№ 

  
Назва проекту 

Бюджет, тис. грн. 
Вартість 
  

Місцевий 
бюджет 

  2022 2023 2024 

1 
«Придбання україномовної 
літератури для ЗК «БПБ»» 

250 250 250 750 250 

2 

Капітальний ремонт 
приміщення Бориславської 
ДШМ та благоустрій шкільної 
території 

1000 1000 1000 3000 800 

3 
Капітальний ремонт стадіону 
(футбольне поле, бігові 
доріжки, трибуни) 

100 15000 15000 30100 4000 

4 
Встановлення центру 
спостереження та освітлення 
території і спортивних споруд 

158 - - 158 158 

5 

Придбання медичного 
обладнання ургентно-
приймального відділення 
хірургічного корпусу КНП "ЦМЛ 
м. Борислава» по вул. Потік,12 

300 - - 300 75 

6 

Капітальний ремонт покрівлі 
КНП «Центральна міська лікарня 
м.Борислава» на вул. Куліша 41А 
в м.Бориславі Львівської області 

1436   1436 500 

7 

Капітальний ремонт фасаду 
Винниківської лікарської 
амбулаторії ЗПСМ  КНП 
«ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ 
М. БОРИСЛАВА» по вул. 
Кармелюка 52А, в селі Винники 
Бориславської міської 
територіальної громади 

- 120 138 258 80 

8 

«Влаштування пандусу для 
маломобільних груп населення в 
акушерсько-гінекологічному 
відділені на вул.Весняна, 26 

121   121 30 

9 
Формування безбар’єрного 
середовища в Бориславській 
міській територіальній громаді 

1500 2000 2500 6000 800 

10 
Облаштування місць для 
роздільного збирання окремих 
компонентів побутових відходів, 

145 - - 145 145 
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що підлягають повторній 
переробці, в приміщеннях 
спільного користування 
(коридорах) Бориславського 
ЗЗСО I – III ст. №1 

11 

Облаштування навчально-
демонстраційного 
контейнерного майданчика для 
роздільного збору побутових 
відходів на вул.Чорновола 

40 - - 40 40 

12 

Реконструкція майданчика на 
території колишнього 
комунального підприємства під 
компостування зелених відходів 
у м. Борислав  

- 1000 1000 2000 200 

13 

Відновлення фрагменту 
автохтонної екосистеми 
ялицевої діброви на території 
міського парку культури 

10 10 10 30 30 

14 

Проведення комплексного 
екологічного моніторингу на 
території Бориславського 
родовища (м. Борислав) 

5000 40000 40000 85000 85000 

15 

Виконання протипаводкових 
заходів на території 
Бориславської міської 
територіальної громади 

5000 5000 5000 15000 3000 

16 
Запровадження системи 
моніторингу атмосферного 
повітря м. Борислав 

90 90 120 300 100 

17 

Капітальний ремонт 
автомобільного моста через 
річку Бистриця в селі Винники 
Бориславської міської 
територіальної громади 

 17300 12700 30000 5000 

18 
Капітальний ремонт дороги по 
вул. Довжанській у с.Попелі 

100 1400 - 1500 750 

19 

Капітальний ремонт дороги на 
вул. Гірна від перехрестя з вул. 
Короленка до перехрестя з вул.. 
Б. Хмельницького в м. 
Бориславі Львівської області. 

492 9000 7000 16492 8000 

20 

Капітальний ремонт дороги на 
вул. Соняшна в с. Попелі 
Бориславської міської 
територіальної громади 

455 5000 4200 9655 4600 

21 
Капітальний ремонт дороги на 
вул. Шевченка в с. Ясениця 

438 8000 7600 16038 8000 
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Бориславської міської 
територіальної громади 

22 

Будівництво моста через р. 
Лошань по вул. Гірній у м. 
Бориславі Львівської області. 
(повне відновлення) 

590 15000 15000 30590 10000 

23 

Реконструкція тротуарів вздовж 
доріг на вулицях Шевченка, 
Міцкевича, Д. Галицького, 
Карпатська Брама в м. 
Бориславі Львівської області 

4704 4690 5831 15225 4570 

24 
Капітальний ремонт Локального 
водозабору «Ріпне» в м. 
Бориславі Львівської області  

138 2000 900 3038 1500 

25 
Реконструкція локального 
водозабору «Валька» у м. 
Бориславі Львівської області  

590 8000 9000 17590 5000 

26 
Реконструкція водопроводу на 
вулиці Зеленій в м.Бориславі 
Львівської області. 

1670 0 0 1670 800 

27 

Виготовлення ПКД на 
будівництво очисних споруд 
рідких побутових стоків на 
вулиці Дрогобицькій у м. 
Бориславі Львівської області 

500  500 500 1500 1500 

28 

Виготовлення ПКД на  
реконструкцію локальних 
водозаборів, м.Борислав : " 
Ріпне", "Валька", "Штателянди", 
"Раточин", "Котовець". 

300 300 400        1000 1000 

29 

Реконструкція насосної станції 
(бойлерна №2). 
Доочищення води". 
"Реконструкція насосної станції 
(бойлерна №2). Резервуари 

1500 1500 1507 4507 1500 

30 

Реконструкція водопроводів по 
вулицях: Шевченка, Церковна, 
Потік, Мазепи, Івасюка, 
С.Петлюри, Палія, Транспортна 
у м. Бориславі Львівської 
області. 

4000 4000 4000 12000 4000 

31 
Зробимо скляні конструкції 
фасаду кінотеатру “Каменяр” 
сучасними! 

1500  - 1500 500 

32 

Реконструкція Бориславського 
міського парку культури і 
відпочинку Бориславської 
міської ради Львівської області 

7200 18000 10000 35200 9480 
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Розроблення комплексного 
плану просторового розвитку 
території Бориславської міської 
територіальної громади 
Дрогобицького району 
Львівської області  

10000 5000 5000 20000 2000 

34 

Реконструкція Благоустрою 
центральної площі імені І. 
Франка в м. Бориславі 
Львівської області  

5069 5000 10000 20069 6000 

35 

Придбання комп’ютерної 
техніки з метою участі у роботі 
мережі регіонального офлайн 
хабу з розвитку цифрової 
грамотності населення МТГ 

100 100 100 300 

150 

 
ВСЬОГО: 35 проектів 54496 169260 158756 382512 169558 

 

 

Рис.2. Орієнтовний фінансовий план Програми «Підвищення якості життя населення» за 

роками, в тис грн. 

В загальному на повне виконання Програми «Підвищення якості життя населення» на 
2022-2024 роки необхідно залучити 382,5 млн грн, з яких 169,5 млн з місцевого бюджету. 
З огляду на недостатній розмір бюджету розвитку громади  та доступних цільових програм 
з бюджетів вищого рівня необхідно буде при подальшій актуалізації Стратегії переглянути 
план реалізації з врахуванням реальних фінансових потоків. 
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Припущення та ризики 
 
Загальні припущення, що мають значення для реалізації стратегії, полягають в 
ефективності реагування на геополітичні виклики. Наступними важливими припущеннями 
успішності реалізації цієї Програми є доступність та прозорість фінансових ресурсів 
Державного фонду регіонального розвитку, а також доступність іншого передбаченого 
конкретними проектами фінансування для їх впровадження. 
Реалізація у Бориславській територіальній  громаді міжнародних проектів з підтримки 
практик сталого місцевого розвитку сприятиме досягненню позитивних результатів. 
Наявність коштів та знань з питань проектного менеджменту, відповідних технічних знань 
є важливими загальними припущеннями для успішної реалізації стратегії. Можливості 
реалізації програми є ускладненими, оскільки Бориславська громада раніше не 
працювала у режимі довгострокового планування, хоча і мала затверджений стратегічний 
план. Однак належної учаги до його впровадження та моніторингу виконання не було. 
Варто провести значну інформаційну роботу серед місцевих політичних та бізнесових еліт 
для належної підтримки стратегічних ініціатив та впровадження проектів. 
До реалізації стратегії повинні бути залучені громадські організації, програми міжнародної 
технічної допомоги, державні установи, приватні інвестори зі своїми знаннями, 
людськими, інформаційними, матеріальними та фінансовими ресурсами. 
Деякі проекти з плану реалізації Стратегії можуть бути більш ефективними при 
застосуванні конкурсних механізмів – доступ до суспільних благ повинен бути 
забезпечений за прозорими правилами, передусім для тих сіл, які демонструватимуть 
більш активну участь мешканців (наприклад, вносять своє співфінансування, безоплатну 
працю на користь громади, забезпечення утримання об’єктів інфраструктури тощо). 
Підвищення спроможності місцевого населення та установ і їх готовність взяти участь та 
надати підтримку у реалізації програми є наступним важливим припущенням, що 
допомагає максимально використати рекреаційний, туристичний і підприємницький 
потенціал всіх територій громади. Участь фермерів, сільськогосподарських підприємств та 
інших суб’єктів розвитку сіл є особливо важливою для успіху ініціатив зі створення с/г 
бізнесів. 
 
Основні ризики, пов’язані зі здійсненням програми включають: 
 

 Зниження інвестиційного рейтингу країни і регіону; 
 Нехтування сільськими територіями на користь міста – низький рівень інвестицій, 

старіння населення, демографічний спад, міграція. 
 Нездатність встановити і використовувати зв’язки між селом та містом. 
 Нераціональне використання природних ресурсів, передусім – у аграрному 

секторі. 
 Неможливість встановлення необхідних партнерських відносин та отримання 

критичної маси зацікавлених сторін в населених пунктах, готових підтримати 
реалізацію конкретних проектів та стратегії в цілому. 

 Відсутність місцевих знань та управлінської спроможності для реалізації проектів і 
відсутність успіхів у мобілізації необхідних ресурсів (коштів). 

 Невчасне вирішення соціальних, освітніх, інфраструктурних, екологічних та інших 
проблем сільського населення. 
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Рекомендації 

 Успіх реалізації та сталості результатів кожного проекту базується на розумному 
врахуванні інтересів громади і приватних інтересів. Тому, де це можливо, 
необхідне поєднання фінансування з бюджету громади і приватних коштів на 
додаток до підтримки з держбюджету та програм МТД. 

 Участь проектів міжнародної технічної допомоги (зокрема, ЄС, США), має важливе 
значення для надання фінансових ресурсів та технічної допомоги, забезпечення 
управлінського потенціалу і технічних навичок для реалізації стратегії. 

 Досвід інших регіонів і країн може прискорити реалізацію проектів і сприяти 
отриманню максимальної віддачі.  

 Відповідно до передбачених стратегією цілей, окремі завдання та ідеї проектів 
можуть бути додані, або змінені в наступні роки під час процедур моніторингу та 
актуалізації стратегії.  
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КАТАЛОГ ТЕХНІЧНИХ ЗАВДАНЬ НА ПРОЕКТИ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ 

Технічні завдання на проекти місцевого розвитку Стратегічної програми 1. Економічне 

зростання 

Технічні завдання на проекти місцевого розвитку напряму 1.2. Стимулювання розвитку 
бізнесу 

Завдання Стратегії, 

якому відповідає 

проєкт: 

1.2.1. Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва 

Назва проєкту: Створення індустріального парку в м. Бориславі 

(провул.Губицький) 

Територія на яку проєкт 
матиме вплив: 

Бориславська міська територіальна громада Дрогобицького 
району Львівської області 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Основними бенефіціарами проєкту будуть мешканці 

Бориславської міської територіальної громади, мешканці 

сусідніх населених пунктів, загальною чисельністю до 50 тис. 

населення. 

Стислий опис проєкту: 
Розміщення та експлуатація основних, підсобних і допоміжних 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості.  

Очікувані результати: 

 активізація економічного розвитку міста; 
 підвищення інвестиційної привабливості; 
 розвиток сучасної виробничої інфраструктури; 
 створення нових робочих місць; 
 зростання надходжень до бюджету. 

Ключові заходи 

проєкту: 

1. Розробка концепції індустріального парку. 
2. Підписання договору з потенційними учасниками; 
3.Науково-технічний звіт про інженерно-геологічні 
вишукування для будівництва. 
4. Детальний план території. 
5.Здійснення фінансового та інформаційного супроводу 

Період здійснення:  2022 – 2024 роки: 

Орієнтовна вартість 
проєкту, млн. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

0,040 0,500 1,200 1,740 

Джерела фінансування: кошти обласного бюджету та місцевого бюджету. 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проєкту: 

Бориславська міська рада, обласна рада, інвестори. 
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Інше:  

 

Завдання Стратегії, 
якому відповідає проект: 

1.3.1. Розвиток відновлюваної енергетики 

Назва проекту: 

Комплексна термореновація будівлі з встановленням 
геотермальних систем опалення приміщень закладу 
дошкільної освіти №11 по вул.Богуна,3 у м.Борислав 
Львівської області 
 

Цілі проекту: 1.3. Розвиток енергетики та енергоефективність 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

м. Борислав 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

130 

Стислий опис проекту: 

Заходи із енергозбереження та розвиток відновлювальної 
енергетики належать до пріоритетних завдань національної 
політики у сферах економіки, екології та безпеки. На цьому 
шляху Україна взяла міжнародні зобов’язанні з декарбонізації 
економіки. Об’єкти бюджетної сфери залишаються великими 
споживачами енергії з низьким рівнем енергозбереження та 
значними тепловтратами. У Бориславі є об’єкти комунальної 
сфери, що обігріваються пічним опаленням з низьким рівнем 
тепловіддачі. Дошкільні навчальні заклади є пріоритетними 
об’єктами, які потребують невідкладного впровадження 
заходів модернізації систем опалення та термомодернізації 
будівель. Теплові насоси є сучасної ефективною технологією 
обігріву приміщень. Окрім створення комфортного середовища 
для дітей, такі проекти спрямовані на зменшення парникових 
газів, покращення стану довкілля, а також сприяють 
енергетичній незалежності України в час періодичних 
глобальних та регіональних кризових викликів.  

Для Борислава заходи з енергозбереження шляхом 
впровадження альтернативних джерел енергії (геотермальних) 
є особливо актуальними у зв’язку із забрудненнями 
вуглеводневими газами унаслідок довготривалого нафтогазо- 
та озокеритовидобутку. Теплові насоси не є джерелами 
атмосферних забруднень. 

Впровадження комплексної термореновації будівлі з 
встановленням геотермальних систем опалення приміщень 
закладу дошкільної освіти №11 по вул.Богуна,3 у м.Борислав 
Львівської області створить комфортніше середовище для дітей 
ДНЗ №11, буде досягнуто економії енергоресурсів та коштів 
бюджету, а також сприятиме зменшенню викидів парникових 
газів. 

Очікувані результати: 
1. Створено комфортніше середовище для дітей ДНЗ №11 
2. Досягнуто економії енергоресурсів та коштів бюджету 
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3. Зменшено викиди парникових газів та покращено якість 
атмосферного повітря Борислав 

4. Модернізовано будівлю. 

Ключові заходи проекту: 

1. Проведення енергоаудиту. 
2. Коригування кошторисної документації та проведення 

експертизи проєктно-кошторисної документації. 
3. Проведення тендерних процедур; 
4. Укладання угоди з виконавцем будівельно-монтажних робіт. 
5.  Виконання будівельно-монтажних робіт з комплексної 

реновації будівлі. 
6.  Здійснення фінансового та інформаційного супроводу.  

Період здійснення:  2022 – 2024 роки: 

Орієнтовна вартість 
проекту, млн. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

1,000 1,300 1,000 3,300 

Джерела фінансування: 
Обласний, місцевий бюджет, кошти проектів та програм, кошти 
інвесторів. 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Бориславська міська рада 

Інше:  
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Завдання Стратегії, 
якому відповідає 
проект: 

1.3.2. Впровадження і стимулювання заходів з 
енергозбереження 

Назва проекту: 
Комплексна реновація будівлі закладу загальної середньої 
освіти I-IIIступенів №4 по вул. Зелена, 44у м. Борислав 
Львівської області 

Цілі проекту: 1.3. Розвиток енергетики та енергоефективність 

Територія на яку 
проект матиме вплив: 

Бориславська міська територіальна громада Дрогобицького 
району Львівської області  

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

39000 чол. – громада Бориславської міської територіальної 
громади Дрогобицького району 

Стислий опис проекту: 

Місто Борислав розташоване  у передгір’ї Українських Карпат 
та у міжгірних улоговинах на річці Тисмениця. Висота над 
рівнем моря – 308-641 м в зоні помірно-континентального 
(вологого клімату). Середньорічна температура +7,6 0С, 
вологість повітря – 83%, сума опадів 820 мм. Тривалість зими 
складає 5-6 місяців. При таких кліматичних умовах особливої 
уваги набувають впровадження енергоефективних заходів, що 
в свою чергу дозволять ефективно використовувати бюджетні 
кошти територіальної громади міста. Бориславський заклад 
загальної середньої освіти № 4 по вул. Зелена, 44 у 
м.Бориславі Львівської області, збудований у 1987 році. 
Загальна кількість постійно присутніх – 928 осіб. Зовнішні стіни 
будівлі виконані частково із силікатної та керамічної цегли. 
Більшість віконних отворів обладнано металопластиковими 
вікнами. Двері вхідних груп у закладі є металопластикові, 
металеві та дерев’яні. Під плитою перекриття першого поверху 
будівлі розміщений неопалювальний підвал. Дах – суміщене 
перекриття. Теплопостачання будівлі здійснюється від 
централізованої мережі опалення, схема підключення системи 
– залежна. Гаряче водопостачання забезпечується ємнісним 
електричним водонагрівачем. Система освітлення складається 
з світлодіодних та люмінесцентних ламп.  

Загалом зовнішні огороджуючі конструкції будівлі не 
відповідають діючим стандартам, а саме вимогам ДСанПіН 
5.5.2.008-01: «Державні санітарні правила і норми 
влаштування, утримання загально-освітніх навчальних 
закладів та організації навчально-виховного процесу», де 
температурний режим (14,5-16,50С, при нормі 17-200С), рівень 
освітленості 220, 280, 190 та 160 люкс, при нормі 300 люкс) та 
відносна вологість (70, 68, 69, 71%, при нормі 40-60%), що в 
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свою чергу впливає на високий рівень захворюваності учнів 
школи, а відповідно погіршення якості навчання в цілому.  

Очікувані результати: 

 Економія витрат газу та електроенергії, що 
використовуються на підтримання належного 
температурного режиму при опаленні. 

 Зменшення фінансових витрат бюджетних коштів. 
 Зниження викидів вуглецю. 
 Модернізація будівлі закладу освіти. 
 Забезпечення комфортного та безпечного перебування 

учнів у навчальному закладі. 

Ключові заходи 
проекту: 

1. Проведення енергоаудиту. 
2. Коригування кошторисної документації та проведення 

експертизи проєктно-кошторисної документації. 
3. Проведення тендерних процедур; 
4. Укладання угоди з виконавцем будівельно-монтажних 

робіт. 
5. Виконання будівельно-монтажних робіт з комплексної 

реновації будівлі. 
6. Здійснення фінансового та інформаційного супроводу. 

Період здійснення:  2022 – 2024 роки: 

Орієнтовна вартість 
проекту, млн. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

5,000 5,000 3,790 13,790 

Джерела 
фінансування: 

здійснити за рахунок коштів державного бюджету (ДФРР), 
обласного бюджету та місцевого бюджету. 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Відділ освіти Бориславської міської ради 

Інше:  
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Завдання Стратегії, 
якому відповідає 
проект: 

1.3.2. Впровадження і стимулювання заходів з 
енергозбереження 

Назва проекту: 
Капітальний ремонт покрівлі закладу дошкільної освіти №4 на 
вул. Гоголя, в м. Бориславі Львівської області  

Цілі проекту: 1.3. Розвиток енергетики та енергоефективність 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Бориславська міська територіальна громада Дрогобицького 
району Львівської області  

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

1500 чол. – громада мікрорайону Баня Бориславської міської 
територіальної громади Дрогобицького району. 

Стислий опис проекту: 

Заклад дошкільної освіти побудований у 1920 році,  
наповнюваність якого становить 67 дітей. Заклад дошкільної 
освіти відвідують діти м.Борислав та мікрорайон Баня, всього 58 
дітей. Упродовж 70 років капітального ремонту даху в закладі не 
було, а покрівля, яка вже багато років ремонтується лише 
силами батьків та спонсорів на даний час знаходиться в 
незадовільному стані і викликає занепокоєння практично всіх 
мешканців громади. Наявність даної проблеми не дає 
можливості для повноцінного функціонування актової зали, 
медичного кабінету, викликає загрозу виходу з ладу електричної 
проводки і виникнення загрози для життя і здоров’я дітей і 
персоналу. Покрівля закладу не здатна максимально зберігати 
тепло. Тепловтрати відбуваються через перекриття та 
неутеплену покрівлю. Температурний режим нестабільний. 
Восени у період дощів стеля протікає, взимку відчувається 
зниження температури в ігрових кімнатах, а навесні в 
кімнатах  через вологість, цвітуть стіни. Все це призводить до 
порушення навчально-виховного процесу. Багато дітей хворіють 
в осінньо-зимовий період. Також постає проблема 
неефективного енергоспоживання. Альтернативою у вирішенні 
даного питання є впровадження ряду заходів, один з яких – 
капітальний ремонт покрівлі закладу дошкільної освіти №4  на 
вул. Гоголя, в м. Бориславі Львівської області. 

 
 
Очікувані результати: 

1. Економія витрат газу та електроенергії, що використовуються 
на підтримання належного температурного режиму при 
опаленні. 

2. Зменшення фінансових витрат бюджетних коштів. 
3. Зниження викидів вуглецю. 
4. Модернізація будівлі закладу освіти. 
5. Забезпечення комфортного та безпечного перебування дітей 

дошкільного віку  у закладі дошкільної освіти. 

Ключові заходи 
проекту: 

1. Виготовлення кошторисної документації та проведення 
експертизи проєктно-кошторисної документації. 
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2. Проведення тендерних процедур; 
3. 3. Укладання угоди з виконавцем будівельно-монтажних                   

робіт 
4. 4. Виконання будівельно-монтажних робіт з капітального 

ремонту. 
5. Здійснення фінансового та інформаційного супроводу. 

Період здійснення:  2022 – 2024 роки: 

Орієнтовна вартість 
проекту, млн. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

2,500 0,500 0,500 3,500 

Джерела фінансування: 
здійснити за рахунок коштів обласного бюджету та місцевого 
бюджету. 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Заклад дошкільної освіти №4, відділ освіти Бориславської міської 
ради 

Інше:  
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Завдання Стратегії, 
якому відповідає проект: 

1.3.2. Впровадження і стимулювання заходів з 
енергозбереження 

Назва проекту: 

Капітальний ремонт в частині заміни вікон приміщень в ЗЗСО 
I – III ступенів №7 на вул. В. Великого, 14 в м. Бориславі 
Львівської області 

Цілі проекту: 1.3.Розвиток енергетики та енергоефективність 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Бориславська міська територіальна громада Дрогобицького 
району Львівської області  

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

3500 чол. – громада Бориславської міської територіальної 
громади Дрогобицького району 

Стислий опис проекту: 

Цим проектом охоплена заміна вікон в спортивному залі для 1-
4 класів, майстернях, кабінетах інформатики та в класах 
навчального закладу. Застаріла конструкція віконних рам є 
небезпечною для дітей. Реалізація цього проекту сприятиме 
підвищенню  енергоефективності на місцевому рівні та 
дозволить економити газ та електроенергію, що йдуть на 
підтримання належного температурного режиму при опаленні і 
тим самим знизити обсяги шкідливих викидів та забруднення 
навколишнього середовища за рахунок зменшення кількості 
палива, що споживається. А це має неабияке значення в умовах 
нашого міста, яке потерпає через екологічні проблеми 
пов’язані з тривалим нафтовидобутком.  

В результаті реалізації проекту будуть створені належні умови 
для навчально-виховного процесу та перебування 440 дітей і 
близько 56 працівників протягом більше ніж 10,5 годин роботи  
шкільного навчального закладу. 

Очікувані результати: 

1. Економія витрат газу та електроенергії, що 
використовуються на підтримання належного 
температурного режиму при опаленні. 

2. Зменшення фінансових витрат бюджетних коштів. 
3. Зниження викидів вуглецю. 
4. Модернізація будівлі закладу освіти. 
5. Забезпечення комфортного та безпечного перебування 

учнів у навчальному закладі. 
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Ключові заходи проекту: 

1. Виготовлення кошторисної документації та проведення 
експертизи проєктно-кошторисної документації. 

2. Проведення тендерних процедур; 
3. Укладання угоди з виконавцем будівельно-монтажних                   

робіт 
4. Виконання будівельно-монтажних робіт з капітального 

ремонту. 
5. Здійснення фінансового та інформаційного супроводу. 

Період здійснення:  2022 – 2024 роки: 

Орієнтовна вартість 
проекту, млн. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

1,000 0,500 0,500 2,000 

Джерела фінансування: 
здійснити за рахунок коштів обласного бюджету та місцевого 
бюджету. 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Заклад загальної середньої освіти I-III ступенів №7, 

відділ освіти Бориславської міської ради, 

Інше:  
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Завдання Стратегії, 
якому відповідає проект: 

1.3.2. Впровадження і стимулювання заходів з 
енергозбереження 
 

Назва проекту: 

«Реконструкція (будівництво) шатрового даху з утепленням 
горищного перекриття та утеплення фасаду будівлі 
приміщення бібліотек-філій №№ 5,6 ЗК «БПБ» 
вул. Коваліва,32 м. Борислав»» 

Цілі проекту: 

Встановлений шатровий дах та утеплений будинок принесе 
значну економію бюджетних коштів на утримання закладу 
культури. 

Буде збережено будинок. 

Збережено книжковий фонд – 35000 прим. 

Значно покращено якість надання соціо-культурних заходів та 
збільшено їх число. 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Місто Борислав 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

4900 клієнтів та близько 1000 мешканців мікрорайону Коваліва. 
Діти (дошкільнята, учні), студенти, молодь, освітяни, 
пенсіонери, переселенці та особи з складними життєвими 
обставинами, представники влади та громади.  

Стислий опис проекту: 

Якісні зміни в роботі бібліотек Борислава стали основою щодо 
зміни пріоритетів, впровадження варіативних моделей 
бібліотечного обслуговування, зонування бібліотечного 
простору, створення комфортного середовища для 
забезпечення надання широкого спектру традиційних та 
інноваційних послуг для бориславців та численних гостей. Тому 
створення комфортних умов перебування понад п’яти тисяч 
клієнтів бібліотек є нашим пріоритетом. Тим самим ми  
досягнемо збереження книжкового фонду та приміщення 
бібліотек. Буде дотримано санітарні умови щодо температури в 
середині приміщення бібліотеки. 

Очікувані результати: 

Встановлений шатровий дах та утеплений будинок значно 
економить бюджетні кошти на утримання закладу культури. 

Зростає привабливість об’єкту.  

Збережено приміщення, книжковий фонд (понад 35 тис.пр.).  

Забезпечено ріст якості надання послуг та розширено сферу 
соціо-культурних послуг населенню. 

Забезпечено активне функціонування закладу культури та 
збільшено кількість проведення культурно-мистецьких заходів. 

Ключові заходи проекту: 

Виготовлення ПКД та його експертиза; 

Проведення робіт з облаштування даху,утеплення горища та 
утеплення фасаду. 

Презентація проєкту. 

Інформування через ЗМІ, соцмережі, заходи про вдало 
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зреалізований проєкт 

Період здійснення:  2022 – 2024 роки: 

Орієнтовна вартість 
проекту, млн. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

0,100 1,010 0,700 1,810 

Джерела фінансування: Міський бюджет 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Заклад культури «Бориславська публічна бібліотека», 
управління культури, молоді, фізичної культури та спорту 
Бориславської міської ради, підрядники, громадська рада при 
директорці ЗК «БПБ»,причетні установи та організації 

Інше:  
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Завдання Стратегії, 
якому відповідає проект: 

1.3.2. Впровадження і стимулювання заходів з 
енергозбереження 

Назва проекту: 
«Реконструкція системи опалення із збільшенням 
електропотужності у приміщенні бібліотек-філій №№ 5,6 ЗК 
«БПБ» вул.Коваліва, 32 м. Борислав» 

Цілі проекту: 

Встановлено енергозберігаюче автономне опалення. 

Збережено будинок. 

Збережено книжковий фонд. 

Значно покращено якість надання соціо-культурних заходів 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Місто Борислав 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

4900 клієнтів та близько 1000  мешканців мікрорайону 
Коваліва. Діти (дошкільнята, учні), студенти, молодь, освітяни, 
пенсіонери, переселенці та особи з складними життєвими 
обставинами, представники влади та громади.  

Стислий опис проекту: 

В 2021 році будинок відключено від централізованого 
теплопостачання. Тому вкрай необхідно встановлення 
сучасного автономного теплопостачання. Створення 
комфортних умов перебування понад п’яти тисяч клієнтів 
бібліотек. Збереження книжкового фонду та приміщення 
бібліотек. Дотримано санітарні умови щодо температури в 
середині приміщення бібліотеки. 

Очікувані результати: 

Встановлено автономне опалення.  
Збережено приміщення, книжковий фонд (понад 35 тис.пр.).  
Забезпечено ріст якості надання послуг та розширено сферу 
соціо-культурних послуг населенню. 
Забезпечено активне функціонування закладу культури та 
збільшено кількість проведення культурно-мистецьких заходів. 

Ключові заходи проекту: 

Отримання дозволу на збільшення електропотужностей; 
Виготовлення ПКД та його експертиза; 
Проведення робіт з облаштування автономного опалення; 
Запуск автономного опалення ; 
Інформування через ЗМІ, соцмережі, заходи про вдало 
зреалізований проєкт 

Період здійснення:  2022 – 2024 роки: 

Орієнтовна вартість 
проекту, млн. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

1,100 - - 1,100 

Джерела фінансування: Міський бюджет 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Заклад культури «Бориславська публічна бібліотека», 
управління культури, молоді, фізичної культури та спорту 
Бориславської міської ради, підрядники, громадська рада при 
директорці ЗК «БПБ», причетні установи та організації 

Інше:  

 



План заходів з реалізації у 2022-2024 роках Стратегії розвитку 
Бориславської міської територіальної громади на 2022-2027 роки 

30 
 

йЗавдання Стратегії, 
якому відповідає проект: 

1.3.2. Впровадження і стимулювання заходів з 
енергозбереження 

 

Назва проекту: 
Реконструкція системи опалення в готельному приміщенні КП 
«Спортивно-оздоровчий комплекс «Нафтовик» з 
енергозберігаючими засобами 

Цілі проекту: 
Покращення матеріально-технічної бази. Приведення її до 
сучасних стандартів 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Бориславська міська територіальна громада Львівської області. 
Львівська область 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Близько 60 осіб на добу 

Стислий опис проекту: 
Проект скеровано на вирішення значних проблем для 
повноцінного функціювання спортивно-оздоровчого комплексу 

Очікувані результати: 

Реалізація даного проекту забезпечить: 

  повноцінне функціювання готельного приміщення; 
  залучення спортсменів з різних регіонів України 
 приведення спортивної бази до сучасних стандартів; 
 покращення якості надання спортивних послуг під час 

організації змагань. 

Ключові заходи проекту: 

 розроблення та затвердження документації; 
 визначення джерел фінансування; 
 проведення реконструкціі системи опалення в готельному 

приміщенні з енергозберігаючими засобами; 
 здача об’єкту у експлуатацію. 

Період здійснення:  2022 – 2024 роки: 

Орієнтовна вартість 
проекту, млн. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

0,800   0,800 

Джерела фінансування: Обласний, місцевий бюджет та кошти проектів та програм 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

 

Інше:  
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Завдання Стратегії, 
якому відповідає проект: 

1.3.2. Впровадження і стимулювання заходів з 
енергозбереження 

Назва проекту: 
Капітальний ремонт покрівлі народного дому «Просвіта» в 
селі Мокряни Бориславської МТГ 

Цілі проекту: 

Створення сприятливих, комфортних і безпечних умов для 
проведення масових заходів. Капітальний ремонт покрівлі, з 
використанням енергозберігаючих матеріалів дасть змогу 
дотримуватись санітарних норм і правил у приміщенні 
народного дому с. Мокряни, Дрогобицького  району, що 
збільшить рівень відвідувальних заходів та зменшить рівень 
захворюваності працівників. 

1. Забезпечити належний повітряно-температурний режим у 
народному домі; 

2. Дотримання оптимальних параметрів мікроклімату у 
будівлі; 

3. Створити належні, безпечні умови для перебування у 
народному домі; 

4. Зменшити споживання енергоресурсів на потреби системи 
опалення шляхом встановлення нової покрівля та бути 
безпечним відносно нестійких погодних умов. 

Розвиток та збереження традиційних народних звичаїв та 
обрядів, туристичної та культурної галузі села Мокряни шляхом 
відновлення діяльності НД, участі у заходах та масових діяннях 
для забезпечення відпочинку та культурного дозвілля 
мешканців та гостів села. 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Проектом охоплена вся споруда, тобто вся покрівля народного 
дому «Просвіта» села Мокряни, загальною площею 156,5 м.кв. 
яка розташована у центральній частині села. 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Проект охоплює населення у кількості близько 600 осіб. 

Жителі села які отримають модернізований вигляд народного 
дому. 

Працівники народного дому які отримають більш сприятливі 
умови для праці. 

Гості та туристи села. 

Стислий опис проекту: 

За 30 з лишнім років м’яка покрівля даху перейшла в аварійний 
стан. Зношеність, застарілість та дірявість покрівлі народного 
дому «Просвіта» в селі Мокряни в наслідок погодно-
кліматичних умов є наболілою проблемою для мешканців села, 
округу та громади в цілому. 

Збереження та реконструкція покриття будівлі це підтримка 
здорового духовного розвитку громади, виховання молодого 
покоління та прилучення його до вічних цінностей – мистецтва. 

Внаслідок кліматичних умов сталося протікання опадів в 
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середину приміщення, що в свою чергу руйнує стіни та стелю 
кімнат, та загрожує життю людей. 

Зношеність та застарілість даху потребує значних витрат. З 
огляду на високу ціну на енергоносії актуальним завданням є 
застосування заходів щодо збереження тепла в приміщенні 
шляхом капітального ремонту покрівлі. 

Умови які створились суперечать Державним санітарним 
вимогам і можуть негативно впливати на стан здоров'я 
відвідувачів та працівників народного дому.  

В результаті перемоги в даному проекті здійсниться перекриття 
будівлі сучасною покрівельною метелочерепицею, із 
облаштуванням нових цілих дерев’яних основ.  

Реалізація даного проекту, пов`язаного із капремонтом покрівлі 
даху з утепленням перекриття, дасть можливість відвідувачам 
та працівникам перебувати у теплих, освітлених приміщеннях 
та зменшить рівень витрат бюджетних коштів за споживання 
паливно-енергетичних ресурсів. 

Прогнозований обсяг витрат 294 000 гривень. 

Очікувані результати: 

 Головним результатом реалізації проекту буде покращення 
умов проживання населення, благоустрій села, відновлення 
зовнішнього вигляду народного дому. 

 Підвищення загального рівня життя, підвищення загальної 
культури жителів села, наближення молодих верств 
населення до нових можливостей в культурно-мистецькому 
діянні, а саме: 
- створення сприятливих умов для проведення виховного 
процесу; 
- дотримання санітарних норм у приміщенні; 
- зменшення споживання палива на утеплення приміщення; 

 А найголовніше залучиться більша кількість молодого 
населення, що дасть можливість виховувати молодь та 
спостерігати за усіма новинами культури, та брати активну 
участь у культурному та духовному житті села. 

Ключові заходи проекту: 

 Вибір підрядника, уточнення та виготовлення кошторисної 
документації. 

 Придбання необхідних матеріалів відповідно до кошторисної 
документації. 

 Облаштування, утеплення перекриття покрівлі з напиленням 
пінополіуретаном. 

 Благоустрій території. 
 Завдання-прийняття робіт та об’єкту. 

Період здійснення:  2021 – 2023 роки:   

Орієнтовна вартість 
проекту, млн. грн. 

2021 2022 2023 Разом 

- 0,190 0,104 0,299 

Джерела фінансування: 
Обласний бюджет, місцевий бюджет Бориславської ТГ, кошти 
інвесторів, спонсорів та кошти громади. 
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Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Виконавчий комітет Бориславської ТГ; 

Територіальні органи та інші центральні органи виконавчої 
влади. Підрядна організація. 

Причетні установи та організації, громада. 

Інше:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання Стратегії, 
якому відповідає проект: 

1.3.2. Впровадження і стимулювання заходів з 
енергозбереження 
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Назва проекту: 
Капітальний ремонт вуличного освітлення по вулиці Лісова 
села Підмонастирок Бориславської МТГ 

Цілі проекту: 

1. Задоволення потреб населення та транспортної 
інфраструктури у якісних та сучасних послугах з освітленням 
центральної території села по вулиці Лісова вздовж 
міжрайонної траси Т-14-15 Мостиська –Самбір - Борислав,  яка 
сполучає два сусідніх райони. 

2. Полягає в застосуванні обладнання з використанням нових 
технологій енергозбереження та оснащення сучасними 
приладами обліку споживання ресурсів. 

3. Забезпечення безпеки дорожнього руху та щонайшвидше 
попередження правопорушень. 

4. Покращення якості поживання населення надпотрібними 
сучасними послугами. 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Проектом охоплена центральна вулиця Лісова села 
Підмонастирок Дрогобицького району якою проходить траса 
міжрайонного сполучення на якій щоденно  проїжає велика 
кількість автомобілів. 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Проект охоплює населення цілого села у кількості близько 500 
осіб. Жителі, туристи, інші жителі громади, відпочиваючі та 
водії які користуються трасою, що сприятиме безпеці 
дорожнього руху. 

Стислий опис проекту: 

Відсутність системи сталого контролю та управління вуличним 
освітленням є однією з наболілих проблем для старостинського 
округу Бориславської ТГ. 

Проєктом пропонується встановлення нової енергоефективної 
системи вуличного освітлення на основі використання 
малоенергоємних світильників і ламп з невеликим світловим 
потоком. 

На даному об’єкті буде засновано сучасний високоефективний 
електронний лічильник активної електроенергії. 
Передбачається заміна існуючих зношених електроопор на нові 
з більшою здатністю терміну використання в загальній кількості 
10 шт.  

Капітальний ремонт включає встановлення 16 (шістнадцятьох) 
малоенергоємних ламп освітлення з високим світловим 
потоком. 

На сьогодні у селі Підмонастирок спостерігається повна 
відсутність освітлення на вулицях, що викликає не просто 
невдоволення жителів, а негативно впливає на криміногенну 
ситуацію та є дестабілізуючим фактором соціально-культурного 
розвитку територіальної громади. 

Встановлення світильників вуличного освітлення світодіодних 
ламп, а також прокладання проводів, які вибрані і оптимізовані 
для забезпечення мінімальних втрат електроенергії в мережах, 
дасть можливість заощадити витрати електроенергії та 
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зменшити витрати коштів міського бюджету на вуличне 
освітлення. 

В результаті перемоги в даному проєкті буде облаштовано 
лінію вуличного освітлення з придбанням 10 опор, 15 ламп, 15 
кронштейнів, установок відгалужень, заземлювачів, затискачів 
плашкових, монтажу самоутримних ізольованих проводів 
довжиною 2000 м. 

Прогнозований обсяг витрат 180 550 гривень. 

Очікувані результати: 

 Основним результатом реалізації проекту буде покращення 
умов проживання населення, благоустрій села, 
впровадження системи економічного освітлення вулиць. 

 В результаті реалізація вказаного проекту проживання 
жителів села будуть більш комфортними, та зручними в 
темний період доби. 

 Підвищення загального рівня життя, підвищення загальної 
культури жителів села Підмонастирок, забезпечення 
безпеки дорожнього руху та попередження правопорушень 
на проїзній частині села. 

 З метою економії бюджетних коштів, на даному об’єкті буде 
застосований сучасний високоефективний електронний 
лічильник активної електроенергії та мало енергоємні 
лампи освітлення з великим світловим потоком. 

 Впровадження даного проекту буде мати не тільки 
соціальний ефект а також і економічний. Крім усіх 
перелічених позитивних наслідків цього проекту є ще й 
такий, як позитивна громадська думка та підвищення 
туристичної привабливості села. 

Ключові заходи проекту: 

 Вибір підрядника, уточнення та проведення експертизи 
проектно-кошторисної документації. 

 Придбання необхідних матеріалів відповідно до ПКД 
 Установка системи заземлення. 
 Установлення елементів вуличного освітлення, 

відгалуження. 
 Установлення блоку керування освітленням. 
 Виконання електромонтажних робіт. 
 Благоустрій території. 

Період здійснення: 2021 – 2023 роки:  

Орієнтовна вартість 
проекту, млн. грн. 

2021 2022 2023 Разом 

- 0,180 - 0,180 

Джерела фінансування: 
Співфінансування обласного та місцевого бюджетів, кошти 
інвесторів, кошти громади. 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Виконавчий комітет Бориславської ТГ; 
Територіальні та інші центральні органи виконавчої влади. 
Підрядна організація 
Причетні установи та організації, громада села. 

Інше:  
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Завдання Стратегії, 

якому відповідає проєкт: 

1.3.3. Стимулювання використання супутнього нафтового газу 

Назва проєкту: 
Впровадження когенераційних технологій в приміщенні ЦТП 

котельні по вул. Сосюри, 5 «В» в м. Бориславі Львівської 

області  
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Цілі проєкту: 

Встановити когенераційні установки на базі двох газових 

двигунів генераторів ДвГА-500, потужністю 800 кВ, на 

технологічному майданчику котельні по вул. Сосюри, 5 «В», які 

призначені для комбінованого виробництва електроенергії та 

тепла. 

Будівництво газопроводу середнього тиску ø273х6,0 мм, який 

проходить по території західної частини с. Модричі та вінічної 

частини м. Борислава по вул. Федьковича для транспортування 

нафтового відбензиненого газу для когенераційних установок. 

Будівництво лінії електропередач, яка проходить від існуючої 

електропідстанції №23 до примішення котельні (проектованих 

установок) для забезпечення транспортування частини 

виробленої електричної енергії . 

Територія на яку проєкт 

матиме вплив: 

Проєкт буде мати вплив на мешканців Бориславської міської 

територіальної громади та мешканців сусідських громад. Газ,  

що не використовувався і потрапляв в атмосферу буде задіяний 

з користю для Бориславської міської територіальної громади.  

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Утримувачем вигод від реалізації проекту будуть мати 

мешканці Бориславської міської територіальної громади, та 

мешканці сусідських громад, це становить близько 138 тис. 

людей. 

Стислий опис проєкту: 

Зазначений вище проект будівництва відноситься до класу 

наслідків (відповідальності) СС2. Проектом передбачені 

загальнобудівельні роботи щодо реконструкції фундаментів 

стін, підлоги покрівлі ЦТП. Встановити когенераційні установки 

на базі двох газових двигунів генераторів ДвГА-500, потужністю 

800 кВ, влаштування градирні та димовідвідної труби, обв’язка 

газових та водопровідних труб. Запроектовано реконструкцію 

зовнішніх теплових та газових мереж, зокрема будівництво  

газопроводу середнього тиску ø273х6,0 мм від ГРС с. Модричі 

до проектованої когенераційної установки. 

Очікувані результати: 

Внаслідок реалізації проекту збензинений газ, шо не 

використовувався буде залучений до вироблення електричної 

та теплової енергії наступної потужності : 

- річний випуск теплової енергії буде – 2159,83 Гкал/рік  

-річна вироблена електроенергія буде – 34368,8 тис. кВт.год. 

Економічний результат буде сприяти розвитку економіки 

Бориславської міської територіальної громади.  

Ключові заходи проєкту: Необхідно: 

1) Вишукати кошти на реалізацію проекту. 
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2) Провести тендерні закупівлі робіт. 

3) Провести роботи передбачені в проекті. 

4) Прийняти об’єкт в експлуатацію 

Період здійснення:  2022 – 2024 роки: 

Орієнтовна вартість 

проєкту, млн. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

20,000 20,000 11,258 51,258 

Джерела фінансування: Державний, обласний, міський бюджети, а також інші інвесиції 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Управління житлово-комунального господарства та 

енергозбереження Бориславської міської ради, Бориславська 

міська рада, Львівська Обласна рада, інщі суб’єкти 

господарювання 

Інше:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання Стратегії, 

якому відповідає проєкт: 
1.3.2. Впровадження і стимулювання заходів з 

енергозбереження 

Назва проєкту: Капітальний ремонт покрівлі Бориславського закладу за-

гальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №3 на вул. Шкільній, 19   
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Цілі проєкту: 

 збереження будівлі історико-культурної спадщини міста; 
 створення належних умов для безпечного та комфортного 

середовища 540 осіб школи; 
 економія бюджетних коштів, шляхом збереження 

енергоресурсів; 
 збільшення кількості учнів початкових класів та якості їх 

навчання; 
 подальша реставрація фасаду будівлі історичного об’єкту. 
 популяризація та включення об’єкту до основних локацій 

туристичної промоції регіону. 

Територія на яку проєкт 

матиме вплив: 
Бориславський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

№3 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Основними бенефіціарами проекту будуть учні, вчителі 

початкових класів школи, вчителі, учні, гості Польської 

суботньої школи, жителі громади центрального мікрорайону 

міста, гості та туристи регіону, майбутні учні початкових класів 

школи та їх батьки, загальною чисельністю до 100 тис. 

населення. 

Стислий опис проєкту: 

Першочерговою і не вирішеною проблемою, через відсутність 

коштів, являється перекриття даху будівлі ЗЗСО № 3  у 

м.Бориславі. Згідно з результатами технічного обстеження і 

висновку експерта виявлено: сліди протікання, замокання 

дерев’яних конструкцій перекриття, помітний прогин, 

пошкодження гнилизною і жучком деревини, тріщини між 

перекриттям і стінами, глибокі тріщини в місцях сполучення 

перекриття з несучими стінами, діагональні поздовжні та 

поперечні тріщини в перекриттях, помітний прогин несучих 

балок, ураження гнилизною і жучком крокв, стійок, балок, 

обрешітки, наявність тимчасових кріплень, зволоження 

деревини, руйнування, втрата захисних функцій, протікання і 

просвіти в окремих місцях, відставання і тріщини окремих 

азбестоцементних листів покрівлі, масове протікання, окремі 

пробоїни, просвіти, прогини покрівлі. 

Очікувані результати: 

 збереження будівлі історико-культурної спадщини міста; 
 створення належних умов для безпечного та комфортного 

середовища 540 осіб школи; 
 економія бюджетних коштів, шляхом збереження 

енергоресурсів; 

Ключові заходи проєкту: 

     Будівля Бориславського ЗЗСО I-III ст.№3 розташована у 

центральній частині міста, являється історичною цінністю 

громади так, як збудована у 1905 році і є першим закладом на 

території міста, який використовувався для потреб освіти. 
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Зокрема у ньому діяла польська жіноча гімназія. У результаті 

реалізації проєкту планується демонтаж азбестоцементних 

листів старої покрівлі, ремонт або заміна прогнилих крокв, 

латів, стійок та інших елементів конструкцій, заміна 

розжолобів, карнизів, гребенів, виконання нового покриття 

даху із матової металодахівки червоного кольору, влаштування 

зовнішнього водовідведення, а саме монтаж жолоба і 

водосточних труб. Дерев’яні елементи даху, що дотикаються до 

цегляної кладки ретельно будуть оброблені  антисептиком, 

протипожежною сумішшю та ізольовані прокладкою із 2-ох 

шарів толя.  Буде забезпечено гідро та пароізоляцію, а також 

термоізоляцію за допомогою спеціальних прокладок під 

металодахівкою. 

Період здійснення:  2022 – 2024 роки: 

Орієнтовна вартість 

проєкту, млн. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

2,389   2,389 

Джерела фінансування: Кошти місцевого бюджету, обласні кошти 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

 

 

Інше:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технічні завдання на проекти місцевого розвитку напряму 1.4. Розвиток туристично-
рекреаційного потенціалу 

Завдання Стратегії, 
якому відповідає проект: 

1.4.1. Створення туристичних продуктів та їх промоція  
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Назва проекту: Мурал Роберта Домса 

Цілі проекту: 
1. Підвищення туристичного потенціалу Бориславської МТГ 
2. Покращення візуального сприйняття (образу) міста 
3. Популяризація локальної історії  

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Бориславська міська територіальна громада 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

15 тис. осіб, туристи різних вікових груп, жителі міста  

Стислий опис проекту: 

Візуальні образи у міському середовищі формують 
ідентифікацію міста та безпосередньо впливають на його 
сприйняття мешканцями та туристами. На даний момент 
Борислав має не до кінця сформований візуальний стиль міста, 
що у свою чергу, зменшує його туристичну привабливість. 
Створення муралу планується на найбільш пожвавленій вулиці 
міста Борислава – Шевченка, якою проходять і туристичні 
маршрути і шляхи мешканців міста. Борислав – це колиска 
нафтогазової та озокеритової промисловості кінця ХІХ – початку 
ХХ століття. В період промислового буму тут працювало понад 
60 нафтових компаній з різних куточків світу, невелика 
територія стала мультикультурним центром. З метою 
популяризації локальної історії було обрано постать Роберта 
Домса, котрий в 1854 році розпочав промисловий видобуток 
озокериту в Бориславі. В місті також зберігся один з небагатьох 
матеріальних спадків підприємця на Галичині – канцелярія, де 
він жив та працював. На жаль, теперішні мешканці активно 
змінюють його архітектуру (екстер’єр). Проєкт створення 
муралу нестиме просвітницьку мету та заклик цікавитися та 
берегти історію міста, а також покращить зовнішній вигляд 
вулиці, зробить будинок більш атрактивним. 

Очікувані результати: 

1. Підвищено туристичний потенціалу Бориславської МТГ: 
1) Сформовано робочу групу для розробки туристичного 

маршруту, що об’єднує локації пов’язані з видобутком 
озокериту. 

2) Проведено не менше 4 робочих засідань 
3) Розроблено туристичний маршрут «Озокеритова історія» 
4) Проведено презентацію веб-сторінки та тематичного квесту 

для туроператорів, жителів та гостей міста. 
2. Покращено візуальний образ міста: 
1) Відібрано художника-мураліста зі затвердженим ескізом 

муралу. 
2) Проведено закупівлю матеріалів та взято в оренду 

риштування. 
3) Підготовлено площину та створено мурал. 
3. Підвищено рівень обізнаності містян на тему локальної 

промислової історії та видатних особистостей Борислава. 
1) Підготовлено презентацію та представлено туристичний 

маршрут «Озокеритова історія». 
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2) Створено веб-сторінку та квест туристичного маршруту. 
3) Здійснено урочисте відкриття муралу з театралізованою 

екскурсією. 

Ключові заходи проекту: 

1. Проведення конкурсу на концепт муралу. 
2. Виготовлення ескізу малюнку. 
3. Підготовка кошторисної документації. 
4. Оренда конструкції та обладнання для висотних робіт. 
5. Підготовка фасаду будівлі для розпису. 
6. Робота художника з нанесення муралу з урахуванням 

матеріалів. 
7. Розробка туристичного маршруту «Озокеритова історія». 
8. Створення веб-сторінки та квесту туристичного маршруту 
9. Підготовка прес-релізу щодо відкриття арт-об’єкту. 
10.  Організація урочистого відкриття муралу з 

театралізованою екскурсією. 

Період здійснення:  2022 – 2024 роки: 

Орієнтовна вартість 
проекту, млн. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

0,320  - - 0,320 

Джерела фінансування: 
Державний, місцевий бюджет Бориславської міської ради, 
кошти проектів та програм МТД, кошти інвесторів 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Виконавчий комітет Бориславської міської ради; 

Територіальні органи міністерств та інших центральних органів 
виконавчої влади (управління туризму та курортами); 

Причетні установи та організації 

Інше:  

 

 

 

 

 

 

 

Завдання Стратегії, 
якому відповідає 
проект: 

1.4.2. Розвиток спортивно-туристичної, інформаційної та супутньої 
інфраструктури 

Назва проекту: 
Створення центру спортивно-туристичної та супутньої 
інфраструктури у с. Ясениця-Сільна 

Цілі проекту: 1. Залучення молоді до ведення здорового способу життя. 
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2. Підвищення туристичної привабливості. 
3. Вирішення проблеми проведення дозвілля молоддю. 

Територія на яку 
проект матиме вплив: 

Даний проект розрахований для жителів с. Ясениця-Сільна, 
навколишніх сіл та міст, а також для інших. 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

2 тис. 

Стислий опис проекту: 

На території села Ясениця-Сільна відсутній багатофункціональний 
майданчик, облаштований баскетбольними щитами, 
волейбольною сіткою, огородженням та освітленням. 
Важливо і корисно вести активний спосіб життя, займатись 
фізичною культурою та спортом. Молодь повинна змістовно 
проводити дозвілля та розвивати свої здібності. Заняття спортом 
сприяє покращенню здоров'я, настрою та самопочуття, розвиває 
особистість, працелюбність, самоорганізацію та ін. 
Створення майданчику дасть можливість, щоб молодь та дорослі 
займалися футболом, волейболом, баскетболом. Дане місце 
стане центром спортивно-оздоровчої та виховної роботи для 
мешканців нашого села і не тільки. 
Поруч з даним майданчиком планується створення парково-
рекреаційної зони біля пам'ятника Т.Шевченка, де буде 
встановлено театральна сцена, оглядова гойдалка, дитячий 
майданчик, проведено освітлення. 
В комплексі дане місце буде відмінним для займання спортом та 
проведення дозвілля. 

Очікувані результати: 

Реалізація даного проекту дасть можливість залучення до спорту 
широких верств населення до систематичних занять фізичною 
культурою та спортом, максимальної реалізації здібностей 
обдарованої молоді.Реалізація проекту дасть можливість міцніти 
молоді та берегти здоров'я.А також дане місце в комплексі з 
парком ім. Т.Шевченка стане чудовим туристичним осередком. 

Ключові заходи 
проекту: 

Спортивні змагання серед учнів школи та молоді. 
Організація щорічного спортивного заходу “Краща спортивна 
команда Бориславської ОТГ” 

Період здійснення: 2022 – 2024 роки: 

Орієнтовна вартість 
проекту, млн. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

1,500 1,500 1,500 4,500 

Джерела 
фінансування: 

Державний, місцевий бюджет Бориславської міської ради, кошти 
інвесторів, виконавчий комітет Бориславської міської ради 

Ключові потенційні 
учас-ники реалізації 
проекту: 

виконавчий комітет Бориславської міської ради 
Бориславська міська рада 

Інше:  

 

Завдання Стратегії, якому 
відповідає проект: 

1.4.2. Розвиток спортивно-туристичної та супутньої 
інфраструктури 

Назва проекту: 
Облаштування спортивного майданчику на території 
Попелівського НВК 
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Цілі проекту: 
Створення спортивного майданчику для дітей шкільного віку з 
метою проведення занять з фізичної культури на свіжому 
повітрі, заняття спортом мешканців села. 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Жителі села та прилеглих територій. 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Близько 2 тис. осіб. 

Стислий опис проекту: 

На сьогоднішній день у с. Попелі відсутній спортивний 
майданчик, у зв'язку з чим немає де проводити заняття з 
фізичної культури на свіжому повітрі. Проект скеровано на 
вирішення зазначених проблем через облаштування 
спортивного обладнання на території Попелівського НВК. 

Очікувані результати: 

Облаштування спортивного майданчику сприятиме 
проведенню занять з фізичної культури на свіжому повітрі, а 
також заняття спортом під час дозвілля та відпочинку 
мешканців села. 

Ключові заходи проекту: 

 виготовлення проектно-кошторисної документації; 
 проведення вирівнювання та підготовки ділянки для 

майданчику; 
 закупівля спортивного обладнання; 
 встановлення обладнання; 
 благоустрій території; 
 здача об'єкту. 

Період здійснення:  2022 рік 

Орієнтовна вартість 
проекту, млн. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

1,500 - - 1,500 

Джерела фінансування: 
Державний бюджет, місцевий бюджет Бориславської міської 
ради, кошти спонсорів. 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Виконавчий комітет Бориславської міської ради, Попелівський 
НВК, громада села. 

Інше:  

 

 

 

 

 

Завдання Стратегії, якому 
відповідає проект: 

1.4.3. Сприяння розвитку нішевих видів туризму: екологічного, 
паломницького, сільського зеленого, індустріального, 
оздоровчого, історично-пізнавального  

Назва проекту: Музейний простір «Озокеритова шахта» 



План заходів з реалізації у 2022-2024 роках Стратегії розвитку 
Бориславської міської територіальної громади на 2022-2027 роки 

45 
 

Цілі проекту: 

 Підвищення туристичної привабливості міста. 
 Створення нової туристичної локації. 
 Пожвавлення економіки  
 Ревіталізація занедбаного індустріального об’єкту 
 Розвиток креативних індустрій в місті 
 Зростання підприємницької активності у громаді 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Центр міста (район Потоку) вул. Потік / вул. Івасюка 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

 Місцевий бізнес (через збільшення потоку туристів). 
 Місто Борислав через створення нових робочих місць. 
 Мешканці району через покращення інфраструктури 

Стислий опис проекту: 

Поруч центру Борислава знаходиться занедбаний 
індустріальний об’єкт – озокеритова шахта. На даний час вона 
закрита для відвідувачів, але має великий потенціал як 
туристичний об’єкт в нашому місті (виявлено в результаті 
електронного опитування через соц.мережі). Створення 
музейного простору на території колишнього озокеритового 
управління та музею «Копальня воску» в копрі (надземна 
споруда шахти) дасть змогу розширити туристичні атракції 
міста. На території об’єкту знаходиться старі індустріальні 
приміщення, копер шахти (вулиця Потік 1), а також територія 
воскової розробки. «Копальня Воску», стане першим об’єктом в 
еко-теренкурі, що в майбутньому охоплюватиме озокеритові 
«висипи» (терикони колишньої шахти) та район колишнього 
Нижнього потоку (одне із місць витоку місцевої Нафтусі).  

 
 
Очікувані результати: 

 В процесі реалізації проєкту буде залучена громадськість та 
експерти з ревіталізації. 
 Очікується зростання підприємницької активності у громаді 
в малоактивному районі вул. Потік. 
 В результаті завершення проєкту буде створено унікальний 
музейний простір «Озокеритова шахта» та музей «Копальня 
воску». 
 Проєкт стане важливою складовою для розширення 
туристичних атракцій міста, а також для реалізацій нових 
туристичних проєктів. 
 Проєкт покликаний розширити також як освітній для 
місцевих шкіл.  

Ключові заходи проекту: 

 Збір історичної інформації щодо будови та структури шахти 
для створення єдиного концепту (через публічні громадські 
консультації, а також робота з експертами). 
 Підготовлення територій для створення музейного простору 
та музею. 
 Проведення ремонту з переобладнанням приміщення 
колишнього копра шахти  під музей «копальня воску». 
 Підготовка та обладнання експозиції музею, а також 
створення арт-обєктів для музейного простору. 
 Підготовка штату спеціалістів по наданню музейних послуг.  
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Період здійснення:  2022 – 2024 роки: 

Орієнтовна вартість 
проекту, млн. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

0,400 0,300  0,700 

Джерела фінансування: 
 Місцевий бюджет 
 Грандові фонди 
 Меценати 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Виконавчий комітет Бориславської міської ради; УКФ,  

Інше:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання Стратегії, якому 
відповідає проект: 

1.4.3. Сприяння розвитку нішевих видів туризму: екологічного, 
паломницького, сільського зеленого, індустріального, 
оздоровчого, історично-пізнавального  

Назва проекту: Облаштування рекреаційно-туристичної зони «Бориславський 
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розріз палеогену»  

Цілі проекту: 

1. Створення туристичної інфраструктури (розчищення 
території, спорудження мосту, облаштування пішохідних 
доріжок, відпочинкової зони, ознакування, оглядового 
майданчика та баків для сортування сміття) 

2. Зростання рівня екологічної свідомості жителів МТГ, 
шляхом проведення навчальних турів та практикумів на 
екологічну тематику 

3. Підвищення туристичного потенціалу міста Борислава 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Бориславська міська територіальна громада  

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

10 тис. осіб, жителі МТГ, туристи різних вікових груп, студенти 
та школярі 

Стислий опис проекту: 

Борислав у період кінця 19-початку 20 століття був столицею 
нафтовидобутку Європи, сьогодні – це унікальне та єдине місто 
в Україні, що знаходиться на діючому нафтогазовому родовищі. 
З кожним днем все більшої популярності набуває пізнавальний, 
геотуризм та відпочинок на природоохоронних територіях. 
Метою геотуризму є вивчення геологічних (геоморфологічних) 
об’єктів та процесів, а також отримання від контакту з ними 
естетичних вражень. «Бориславський розріз палеогену» 
належить до пам’яток природи місцевого значення та являє 
собою поклади палеоген-неогенових осадових товщ інтенсивно 
зім’ятих в складки, віком 42-20 млн. років. В місці перегину 
роговикового горизонту на річці Тисмениця у 1940-х роках 
утворився рівнинний водоспад, який з кожним роком збільшує 
свою висоту. На даний час, туристичний потенціал даної локації 
не є розкритим в повній мірі, більше того, прилегла територія 
перебуває в занедбаному стані, а береги річки засмічені 
побутовими відходами. Проект скеровано на вирішення 
зазначених проблем через створення туристичної 
інфраструктури, проведення екологічного навчання та 
роз’яснювальної діяльності.  

 
 
Очікувані результати: 

 Виключно ключові очікувані результати повинні бути 
зазначені тут у наступній формі «завершено», «створено», 
«підготовлено», «навчено» і т.д. Очікувані результати мають 
чітко вести до досягнення завдань, на які спрямований 
проєкт. 

 Створено туристично-рекреаційну зону «Бориславський 
розріз палеогену» з промаркованим пішохідним 
маршрутом, оглядовим майданчиком та відпочинковою 
зоною. 

 Сформовано осередок екосвідомих мешканців МТГ, 
підвищено рівень обізнаності щодо впливу на екосистему 
несанкціонованого скидання сміття у русло річки 
Тисмениця.  

 Сформовано позитивний туристичний імідж та поширено 
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інформацію щодо унікальності території Борислава на 
зовнішньому та внутрішньому туристичному ринку. 

Ключові заходи проекту: 

1. Розчищено територію берегову та прилеглу території. 

2. Проектування та спорудження мосту через річку Тисмениця. 

3. Проектування та спорудження відпочинкової зони та 
оглядового майданчика 

4. Облаштування пішохідних доріжок, монтаж освітлення та 
встановлення вказівників та баків для сортування сміття. 

5. Проведення навчальних турів та практикумів на екологічну 
тематику 

6. Висвітлення інформації на сайті громади та туристичних 
форумах про реалізацію проєкту. 

7. Створення туристично-інформаційного буклету та промо-
ролику. 

Період здійснення:  2022 – 2024 роки: 

Орієнтовна вартість 
проекту, млн. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

0,600   0,600 

Джерела фінансування: 
Державний, місцевий бюджет Бориславської міської ради, 
кошти проектів та програм МТД, кошти інвесторів 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Виконавчий комітет Бориславської міської ради; 

Територіальні органи міністерств та інших центральних органів 
виконавчої влади (суб’єкти надання адміністративних послуг); 

Причетні установи та організації 

Інше:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання Стратегії, 1.4.3. Сприяння розвитку нішевих видів туризму: екологічного, 
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якому відповідає проєкт: паломницького, сільського зеленого, індустріального, 

оздоровчого, історично-пізнавального  

Назва проєкту: Будівництво питтєвої галереї в м.Бориславі на 

вул. Транспортній 

Цілі проекту: - 

Територія на яку проєкт 

матиме вплив: 

Бориславська міська територіальна громада Дрогобицького 

району Львівської області 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Основними бенефіціарами проєкту будуть мешканці 

Бориславської міської територіальної громади, туристи, 

відпочивальники, загальною чисельністю до 50 тис.  

Стислий опис проєкту: 
Будівництво питтєвої галереї в м.Бориславі на вул.Транспортній 

та будівництво мінералопроводу з вул. Бічної Джерельної до 

питтєвої галереї 

Очікувані результати:  сприяння розвитку сфери відпочинку та оздоровлення; 
 підвищення інвестиційної привабливості 

Ключові заходи проєкту: 

1. Затвердження проєктно-кошторисної документації 
2. Будівництво мінералопроводу з вул. Бічної Джерельної до 
питтєвої галереї 
3. Будівництво питтєвої галереї 
4. Облагородження прилеглої території 

Період здійснення:  2022 – 2024 роки: 

Орієнтовна вартість 

проєкту, млн. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

0,700 0,300  1,000 

Джерела фінансування: кошти місцевого бюджету 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Бориславська міська рада 

Інше:  

 

 

 

 

 

Завдання Стратегії, 1.4.4. Проведення досліджень джерел мінеральних вод і їх 
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якому відповідає проєкт: сертифікації 

Назва проєкту: Дослідження джерел мінеральних вод на території 

Бориславської міської територіальної громади  

Цілі проекту: - 

Територія на яку проєкт 

матиме вплив: 

Бориславська міська територіальна громада Дрогобицького 

району Львівської області 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Основними бенефіціарами проєкту будуть мешканці 

Бориславської міської територіальної громади, туристи, 

відпочивальники, загальною чисельністю до 200 тис.  

Стислий опис проєкту: Проведення мікробіологічних та хімічних аналізів мінеральних 

вод, визначення дебету джерел.  

Очікувані результати: 

 активізація економічного розвитку міста; 
 підвищення інвестиційної привабливості; 
 сприяння розвитку сфери відпочинку та оздоровлення; 
 створення нових робочих місць; 
 зростання надходжень до бюджету. 

Ключові заходи проєкту: 

1. Проведення мікробіологічних аналізів. 
2. Визначення хімічного складу мінеральних вод; 
3. Розробка санітариних зон для джерел. 
4. Проведення комплексу досліджень з медико-біологічної 
оцінки якості та цінності мінеральних вод. 

Період здійснення:  2022 – 2024 роки: 

Орієнтовна вартість 

проєкту, млн. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

0,200 0,300 0,400 0,900 

Джерела фінансування: кошти місцевого бюджету 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Бориславська міська рада 

Інше:  
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якому відповідає проект: розвиток народних традицій і культури, розвиток народних 
промислів 

Назва проекту: 
Реконструкція даху Народного дому "Просвіта" №2 по вул. 
Шухевича 6 

Цілі проекту: 

1. Збереження будівлі 

2.Покращення надання культурних послуг населенню 
мікрорайонів Баня Котівська та Раточин м.Борислава  

Територія, на яку проект 
матиме вплив: 

м. Борислав 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

6 тис. 

Стислий опис проекту: 

Народного дому "Просвіта" №2 є осередком надання 
культурних послуг мікрорайонів Баня Котівська та Раточин 
м.Борислава  

Тут працює 3 культурно-просвітницьких колективи. Народний 
дім відкритий у 1955 році і відтоді не проводилося ремонту 
його покрівлі, котра поступово руйнується і потребує 
капітального ремонту. Руйнація покрівлі може призвести до 
руйнації фасаду і внутрішніх приміщень. Проектом 
передбачено часткова заміна дерев’яних конструкцій, заміна 
шиферного покриття на металеве, частковий ремонт фасаду. 

Очікувані результати: 
Реалізація проекту дасть можливість зберегти історичну 
будівлю міста, та покращить можливість покращити надання 
культурних послуг громаді.  

Ключові заходи проекту: 

1. Виготовлення кошторисної документації. 

2.Оголошення тендерної процедури на визначення підрядника. 

3. Визначення підрядника. 

4. Виконання робіт. 

5. Підписання акту здачі-прийому робіт. 

6. Висвітлення проведених робіт у ЗМІ. 

Період здійснення:  2022 – 2024 роки: 

Орієнтовна вартість 
проекту, млн. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

 0,500  0,500 

Джерела фінансування: Кошти місцевого бюджету, обласного бюджету, власні кошти 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Бориславський міський Палац культури,  

Бориславська міська рада 

Причетні установи, організації 

Інше:  
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якому відповідає проект: розвиток народних традицій і культури, розвиток народних 
промислів 

Назва проекту: Реконструкція даху Народного дому cела Уріж 

Цілі проекту: 

1. Збереження будівлі 

2. Покращення надання культурних послуг населенню  села 
Уріж Бориславської МТГ 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

с. Уріж 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

3 тис. 

Стислий опис проекту: 

Народний дім села Уріж є єдиним осередком надання 
культурних послуг  в даному селі  

Тут працює 5 культурно-просвітницьких колективів. Народний 
дім відкритий у 1936 році і відтоді не проводилося ремонту 
його покрівлі, котра поступово руйнується і потребує 
капітального ремонту. Руйнація покрівлі може призвести до 
руйнації фасаду і внутрішніх приміщень. Проектом 
передбачена часткова заміна дерев’яних конструкцій, заміна 
шиферного покриття на металеве. 

Очікувані результати: 
Реалізація проекту дасть можливість зберегти історичну 
будівлю села, та покращить можливість надання культурних 
послуг громаді.  

Ключові заходи проекту: 

1. Виготовлення кошторисної документації. 

2.Оголошення тендерної процедури на визначення підрядника. 

3. Визначення підрядника. 

4. Виконання робіт. 

5. Підписання акту здачі-прийому робіт. 

6. Висвітлення проведених робіт у ЗМІ. 

Період здійснення: 2022 – 2024 роки: 

Орієнтовна вартість 
проекту, млн. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

0,300    0,300  

Джерела фінансування: Кошти місцевого бюджету, обласного бюджету, власні кошти 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Бориславський міський Палац культури,  

Бориславська міська рада 

Причетні установи, організації 

Інше:  
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відповідає проект: спадщини, розвиток народних традицій і культури, 
розвиток народних промислів 

Назва проекту: 

Реставрація пам’ятки архітектури церкви Покрови 
Пресвятої Богородиці в селі Попелі Бориславської міської 
територіальної громади Дрогобицького району Львівської 
області (охоронний № пам’ятки 423) 

Цілі проекту: Відновлення історичного вигляду пам’ятки архітектури 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

с. Попелі Дрогобицького району та Бориславська міська 
територіальна громада  

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

39000 чол-громада Бориславської міської територіальної 
громади Дрогобицького району  

Стислий опис проекту: 

Пам’ятка архітектури церкви Покрови Пресвятої Богородиці 
в селі Попелі Бориславської міської територіальної громади 
Дрогобицького району Львівської області збудована у 
першій половині XVII століття (охоронний № пам’ятки 
423/1). Церква Покрови Пресвятої Богородиці знаходиться 
в задовільному технічному стані, а саме потребує 
термінового ремонту дерев’яного даху (гонтова покрівля), 
заміни покриття даху над доточеною до стіни вівтаря 
ризниці, маківки на глухому барабані  із листового 
покрівельного заліза на гонт, а також потребує відновлення 
та очищення фасаду від фарби стін надопасання, які покриті 
гонтом, що є характерною рисою того часу, і не відповідає 
історичному вигляду; потребує благоустрою прилеглої 
території . Покрівля та стіни церкви знаходяться в 
задовільному стані, гонт потребує часткової заміни, 
естетичний вигляд не відповідає вимогам часу, форма  
купола видозмінена не відповідають історичному вигляду. 

Очікувані результати: Повернуто історичний вигляд 

Ключові заходи проекту: 

Підготовка кошторису. Розроблення  проектної 
документації по реставрації. Виконання реставраційних 
робіт. 

Виділення відповідних видатків із бюджетів різних рівнів 

Період здійснення:  2022 – 2024 роки: 

Орієнтовна вартість 
проекту, млн. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

0 1,000 1,200 2,200 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, кошти інших джерел 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту 
Бориславської міської ради, управління комунальної 
власності, земельних відносин та архітектури Бориславської 
міської ради 

Інше:  

 

Завдання Стратегії, 
якому відповідає 

1.4.5. Збереження природної та історико-культурної 
спадщини, розвиток народних традицій і культури, 

https://boryslavrada.gov.ua/vykonavchi-orhany-rady/upravlinnia-kultury-molodi-fizychnoi-kultury-ta-sportu/
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проект: розвиток народних промислів 

Назва проекту: 
Капітальний ремонт народного дому «Просвіта» в селі 
Уріж Бориславської МТГ 

Цілі проекту: 

Ціль проекту полягає в створені оптимальних умов для 
функціонування народного дому села Уріж, комфортного та 
безпечного духовного життєвого середовища для людини, 
збереження існуючої мережі закладів культури та 
мистецтва. 

Розвиток та збереження традиційних народних звичаїв та 
обрядів, туристичної та культурної галузі села Уріж шляхом 
відновлення діяльності НД, участі у заходах та масових 
діяннях для забезпечення відпочинку та культурного 
дозвілля мешканців та гостів села. 

Реалізація даного проекту дасть можливість оптимізувати 
діяльність нових напрямів роботи народного дому у сфері 
культурно-дозвільної роботи. Дозволить розкриття талантів 
обдарованих дітей та молоді, збереження звичаїв та 
обрядів. Забезпеченість організації дозвілля та відпочинку 
верств населення села. 

Територія на яку 
проект матиме вплив: 

Проектом охоплена вся внутрішня будова народного дому, 
а в тому числі і бібліотеки яка знаходиться в даному 
приміщені. Загальною площею 185,0 м.кв. Будівля 
народного дому розташована в центральній частині села 
Уріж, при автомобільній трасі Т-14-15 Мостиська-Самбір-
Борислав. 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

 Проект охоплене населення у кількості близько 2000 
осіб. 

 Жителі села які отримають сучасний, для використання 
народний дім.  

 Працівники народного дому які отримають більш 
сприятливі умови для праці. 

 Інші громадяни району, області, відпочиваючі, туристи 
матимуть змогу користуватися модернізованим 
народним домом,  що сприятиме їхньому культурному 
розвитку. 

 Гості  та туристи села. 

Стислий опис проекту: 

Одноповерховий народний дім який стоїть при дорозі 
міжрайонного значення Т-14-15 в центральній його частині 
є «обличчям» села. 

Протягом останніх років з бюджету села виділялись кошти 
на поточні ремонти фасаду та покрівлі. 

Але нажаль внутрішня частина клубу, бібліотеки та сцена 
потребують термінового ремонту, застарілі діряві стіни 
осипаються  та втратили свою міцність що загрожує життю 
людей. 

Тому мешканці та гості стали почувати себе через 
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застарілий стан клубу в небезпечних умовах. 

Тож ситуація є складною, не доклавши зусиль  не будуть 
проводитися традиційні для села народно-обрядові заходи. 

З огляду на високу ціну на енергоносії актуальним 
завданням є застосування заходів щодо збереження тепла в 
приміщенні шляхом капітального ремонту внутрішніх стін в 
приміщенні народного дому. 

Умови які створились суперечать Державним санітарним 
вимогам і можуть негативно впливати на стан здоров'я 
відвідувачів та працівників народного дому. Збереження та 
капітальний ремонт будівлі народного дому – це підтримка 
здорового духовного розвитку громадян, виховання 
молодого покоління та прилучення його до вічних 
цінностей – мистецтва, а також залучення до нашого села 
туристів, адже це цінна будівля, яку будували самі жителі 
села за власні кошти, раніше це був один з найулюбленіших 
закладів культури в селі в якому проводились концерти та 
масові заходи. 

Прогнозований обсяг витрат 299 000 гривень. 

 
 
Очікувані результати: 

 Головним результатом реалізації проекту буде 
покращення умов проживання населення, благоустрій 
села, відновлення внутрішнього вигляду народного дому. 
 Підвищення загального рівня життя, підвищення 
загальної культури жителів села, наближення молодих 
верств населення до нових можливостей в культурно-
мистецькому діянні. 
 Залучиться більша кількість молодого населення, що 
дасть можливість виховувати молодь та спостерігати за 
усіма новинами культури, та брати активну участь у 
культурному та духовному житті села. 
 Головне створяться сприятливі умови для проведення 
виховного процесу, та зменшення споживання палива на 
утеплення приміщення. 

Ключові заходи 
проекту: 

 Вибір підрядника, уточнення та виготовлення 
кошторисної документації. 

 Придбання необхідних матеріалів відповідно до 
кошторисної документації. 

 Утеплення, шпаклівка та фарбування стін. 
 Реконструкція сцени. 
 Благоустрій території. 
 Завдання-прийняття робіт та об’єкту. 

Період здійснення:  2022 – 2024 роки: 

Орієнтовна вартість 
проекту, млн. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

- 0,200 0,099 0,299 

Джерела 
фінансування: 

Обласний бюджет, місцевий бюджет Бориславської ТГ, 
кошти інвесторів та спонсорів, кошти громади 
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Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Виконавчий комітет Бориславської ТГ; 
Територіальні органи та інші центральні органи виконавчої 
влади. Підрядна організація. 
Причетні установи та організації, громада, жителі села. 

Інше:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання Стратегії, 
якому відповідає 
проект: 

1.4.5. Збереження природної та історико-культурної спадщини, 
розвиток народних традицій і культури, розвиток народних 
промислів 
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Назва проекту: 
Капітальний ремонт даху Бориславського міського Палацу 
культури по вул. Д. Галицького 34 

Цілі проекту: 

1. Збереження будівлі 

2. Покращення надання культурних послуг населенню 
Борислава та громади 

 

Територія на яку 
проект матиме вплив: 

М. Борислав, села громади 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

33 тис. 

Стислий опис проекту: 

Бориславський міський Палац культури є основним осередком  
надання культурних послуг у м. Бориславі. Тут працює 23 
культурно- просвітницьких колективи, 4 з яких мають звання 
"народний". Палац культури відкритий у 1953 році і відтоді не 
проводилося ремонту його покрівлі, котра поступово 
руйнується і потребує капітального ремонту. Руйнація покрівлі 
може призвести до руйнації фасаду і внутрішніх приміщень 
Палацу. Проектом передбачено часткова заміна дерев’яних 
конструкцій, ремонт парапету з балясинами, заміна металевого 
покриття, частковий ремонт фасаду. 

Очікувані результати: 
Реалізація проекту дасть можливість зберегти історичну 
будівлю міста, та покращить можливість покращити надання 
культурних послуг громаді.  

Ключові заходи 
проекту: 

1. Внесення змін до кошторисної документації. 

2.Оголошення тендерної процедури на визначення підрядника. 

3. Визначення підрядника. 

4. Виконання робіт. 

5. Підписання акту здачі-прийому робіт. 

6. Висвітлення проведених робіт у ЗМІ.  

Період здійснення: 2022 – 2024 роки: 

Орієнтовна вартість 
проекту, млн. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

0,100 15,0  15,1 

Джерела 
фінансування: 

Кошти місцевого бюджету, держаного бюджету 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Бориславський міський Палац культури,  
Бориславська міська рада 
Причетні установи, організації 

Інше:  

 

Завдання Стратегії, 
якому відповідає 
проект: 

1.4.5. Збереження природної та історико-культурної спадщини, 
розвиток народних традицій і культури, розвиток народних 
промислів 
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Назва проекту: 
Реконструкція Історико-краєзнавчого музею міста Борислава 
на вул. Шевченка, 75 у місті Бориславі Львівської області 

Цілі проекту: 

1. Забезпечення розширення експозиції, збереження і 
збільшення фондів музею. 

2. Підвищення якості надання культурно-освітніх та дозвіллєвих 
послуг. 

3. Збільшення кількості відвідувачів. 

4. Створення умов для безбар’єрного доступу (пандус, ліфт) 
осіб з фізичними вадами. 

5. Створення умов для розвитку туризму. 

Територія на яку 
проект матиме вплив: 

Бориславська територіальна громада 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

100 тис. осіб. Мешканці територіальної громади, Львівщини, 
відпочиваючі у Східниці та Трускавці, туристи з України та з-за 
кордону. 

Стислий опис проекту: 

Історико-краєзнавчий музей м. Борислава створений 
26.02.1993 року в будинку збудованому в 1917 році нафтовою 
компанією «Фанто». Будинок має багату історію і потребує 
негайної реконструкції. В музеї діє вісім експозиційних залів 
історичного, природничого та меморіального відділів, в т.ч. 
виставкова зала в якій щорічно проводиться 8 – 10 виставок 
творчості мистців міста і краю. Проте не вистачає 
експозиційних площ, щоб показати культурні надбання міста, 
особливо часів новітньої історії. Не вистачає приміщень для 
роботи колективу, дах протікає, відсутній доступ для осіб з 
вадами опорно-рухового апарату. Фондосховище не відповідає 
вимогам зберігання предметів культурної спадщини.  

Проект скеровано на вирішення зазначених проблем. Після 
реконструкції експозиційні площі зростуть у два рази, буде 
конференцзал, творча майстерня, гардероб, ліфт, туалет з 
умовами для неповносправних, утеплення фасаду та нова 
система опалення, новий дах. 

Очікувані результати: 

Реалізація вказаного проекту дасть можливість повноцінно 
забезпечити виконання основних вимог Закону України «Про 
музеї та музейну справу». 

Музей створить умови для збереження культурної спадщини 
нашого краю. 

Музей створить умови для безбар’єрного доступу осіб з 
фізичними вадами. 

Кількість відвідувачів та екскурсій зросте щонайменше у три 
рази, відповідно зростуть доходи музею від надання послуг.  

Музей забезпечить місту умови для розвитку туризму. 

Створення умов для розвитку і популяризації митців нашого 
краю. 

Збільшення числа культурно-просвітницьких, науково-освітніх 
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та мистецьких проектів. 

Ключові заходи 
проекту: 

Добудова приміщень з тильної сторони будівлі музею. 

Перекриття даху. 

Реконструкція системи опалення. 

Утеплення фасаду. 

Ремонт внутрішніх приміщень, що створить умови для нового 
естетичного оформлення діючих експозицій та оформлення 
нових. 

Період здійснення:  2022 – 2024 роки: 

Орієнтовна вартість 
проекту, млн. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

4,000 4,500 4,000 12,500 

Джерела 
фінансування: 

державний та місцевий бюджети 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Бориславська міська рада. 

Львівська обласна державна адміністрація. 

Історико-краєзнавчий музей м. Борислава 

Інше:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технічні завдання на проекти місцевого розвитку Стратегічної програми 2. Підвищення 
якості життя населення 
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Технічні завдання на проекти місцевого розвитку напряму 2.1 Освічена громада 

Завдання Стратегії, 
якому відповідає 
проект: 

2.1.1. Розвиток системи освіти впродовж життя 

Назва проекту: «Придбання україномовної літератури для ЗК «БПБ»» 

Цілі проекту:  

Територія на яку 
проект матиме вплив: 

Місто Борислав, с.Попелі, с.Ясениця-Сільна, с.Уріж, с.Мокряни 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Понад 15 тисяч клієнтів та близько 10000  мешканців 
Бориславської територіальної громади. Діти (дошкільнята, 
учні), студенти, молодь, освітяни, пенсіонери, переселенці та 
особи з складними життєвими обставинами, представники 
влади та громади, всі бажаючі.  

Стислий опис проекту: 
Відбір, проведення прозорих закупівель та отримання 
україномовної літератури. Розподіл між структурними 
підрозділами 

Очікувані результати: 

Збільшення клієнтів. 

Популяризація читання. 

Популяризація креативного дозвілля для всіх категорій 
населення. 

Поповнення книжкового фонду сучасною актуальною 
літературою. 

Ключові заходи 
проекту: 

Отримання коштів 

Відбір (конкурсний) кращих україномовних видань; 

Проведення торгів; 

Закупівля, доставка та обробка літератури. Розподіл між 
бібліотеками-філіями; 

Широка інформаційна кампанія з популяризації читання; 

Інформування через ЗМІ, соцмережі, заходи про вдало 
зреалізований проєкт 

Період здійснення:  2022 – 2024 роки: 

Орієнтовна вартість 
проекту, млн. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

0,250 0,250 0,250 0,750 

Джерела фінансування: Міський бюджет 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Заклад культури «Бориславська публічна бібліотека», 
управління культури, молоді, фізичної культури та спорту 
Бориславської міської ради, громадська рада при директорці 
ЗК «БПБ»,причетні установи та організації 

Інше:  

Завдання Стратегії, 
якому відповідає 
проект: 

2.1.2. Підвищення якості та територіальної доступності освітніх 
послуг 

Назва проекту: Капітальний ремонт приміщення Бориславської ДШМ та 
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благоустрій шкільної території 

Цілі проекту: 

Перетворити дитячу школу мистецтв на сучасний, передовий, 
комфортний та безпечний заклад мистецької освіти, який 
відповідає всім вимогам сьогодення, центром, де вирує 
мистецьке життя бориславської  громади, а шкільне подвір’я є 
зоною активного відпочинку і проведення  шкільних та 
загальноміських заходів, а не просто шкільною  територією.  

Територія на яку 
проект матиме вплив: 

Бориславська МТГ 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Учні – 406; колектив школи – 57;  

громада Бориславської МТГ  

Стислий опис проекту: 

Приміщення Бориславської дитячої школи мистецтв потребує 
капітального ремонту. Приміщення  збудовано у 1903 році, 
колективу школи перейшло у 1980 році. За радянських часів у 
стінах приміщення перебували: ремісниче училище та 
адміністративний корпус НГВУ м. Борислава, з тих часів 
внутрішній капітальний ремонт не проводився. Подвір’я  
повністю не обгороджене і теж потребує капітального 
благоустрою.  

Очікувані результати: 

Реалізація вказаного проекту дасть можливість створити 
комфортні та безпечні  умови для надання освітніх послуг та 
проведення культурно-просвітницьких заходів, збереження 
закладу культури  та поглиблення кооперації громади і влади у 
вирішенні місцевих проблем. 

Ключові заходи 
проекту: 

1. 2022 рік – капітальний ремонт ІІІ поверху; частковий 
благоустрій шкільної території; 

2. 2023 рік – капітальний ремонт  ІІ поверху ; частковий 
благоустрій шкільної території; 

3. 2024 рік – капітальний ремонт І поверху; частковий 
благоустрій шкільної території; 

Період здійснення:  2022 – 2024 роки: 

Орієнтовна вартість 
проекту, млн. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

1, 000 1, 000 1, 000 3, 000 

Джерела 
фінансування: 

Обласний та  місцевий бюджети, кошти проєктів та гранти, 
спонсорські кошти. 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Бориславська міська рада, Львівська обласна рада,  

колектив школи, спонсори, причетні установи та організації 

Інше:  

 

Технічні завдання на проекти місцевого розвитку напряму 2.2. Здорове населення 
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Завдання Стратегії, 
якому відповідає 
проект: 

2.2.1. Формування здорового способу життя 

Назва проекту: 
Капітальний ремонт стадіону (футбольне поле, бігові 
доріжки, трибуни) 

Цілі проекту: 
Покращення матеріально-технічної бази. Приведення її до 
сучасних стандартів.  

Територія на яку 
проект матиме вплив: 

Бориславська міська територіальна громада Львівської 
області. Львівська область 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Близько 12 тис.осіб 

Стислий опис проекту: 
Проект скеровано на вирішення значних проблем для 
повноцінного функціювання спортивно-оздоровчого 
комплексу. 

 
 
Очікувані результати: 

Реалізація даного проекту забезпечить: 

  повноцінне функціювання спортивних споруд; 
  збільшення кількості різних категорій населення які 

займаються фізичною культурою та спортом; 
 приведення спортивної бази до сучасних стандартів; 
 покращення якості надання спортивних послуг під час 

організації змагань. 

Ключові заходи 
проекту: 

 розроблення та затвердження документації; 
 визначення джерел фінансування; 
 проведення капітального ремонту стадіону (футбольне 

поле, бігові доріжки); 
 здача об’єкту у експлуатацію. 

Період здійснення:  2022 – 2024 роки: 

Орієнтовна вартість 
проекту, млн. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

0,100 15,000 15,000 30,100 

Джерела 
фінансування: 

Державний, обласний та місцевий бюджет  

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

 

Інше:  
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Завдання Стратегії, 
якому відповідає 
проект: 

2.2.2.  Покращення якості надання медичних послуг 

Назва проекту: 
Придбання медичного обладнання ургентно-приймального 
відділення хірургічного корпусу КНП "ЦМЛ м. Борислава» по 
вул. Потік,12 

Цілі проекту: 

 забезпечення ургентно-приймального відділення сучасним 
медичним обладнанням  

 створення всіх умов і можливостей для обстеження, 
верифікації діагнозу пацієнтів та надання кваліфікованої 
невідкладної допомоги 

Територія на яку 
проект матиме вплив: 

Бориславська міська територіальна громада – м.Борислав, 
с.Попелі, с,Ясениця-Сільна, с.Уріж та села, які входять в його 
склад (с.Винники, с.Мокряни, с.Підмонастирок).  

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

населення Бориславської територіальної громади, смт. Східниці 
та навколишніх сіл Дрогобицького району Львівської області – 
біля 36,099 тис.осіб 

Стислий опис 
проекту: 

Однією з проблем лікарні є необхідність забезпечення умов 
для надання невідкладної медичної допомоги пацієнтам 
травмпункту, з хірургічної обробки ран і гіпсування травм 
кінцівок. 

Реалізація проєкту позитивно вплине на забезпечення умов для 
надання якісної висококваліфікованої медичної допомоги 
жителям Бориславської міської територіальної громади, 
Східницької міської територіальної громади Львівської області 
на сучасному обладнанні із впровадженням нових 
високотехнологічних методів інвазивної діагностики та 
оперативного лікування, покращення стандартів медичного 
обслуговування населення, оновлення матеріально-технічної 
бази лікарні. Придбання та встановлення в ургентно-
приймальному відділенні лікарні медичного обаднання дасть 
змогу проводити невідкладну діагностику станів пацієнтів, 
визначати пріоритетність послідуючих маніпуляцій, 
лабораторних та інструментальних методів обстеження та 
призначення подальшого лікування. 

Очікувані результати: 

Оснащення ургентно-приймального відділення новим 
медичним обладнанням дозволить проводити невідкладну 
діагностику станів і діагнозів пацієнтів, що поступають у 
хірургічний корпус, визначати пріоритетність послідуючих 
маніпуляцій, госпіталізації і як наслідок значне покращення та 
оптимізація надання медичної допомоги. Пацієнти, які 
потребують отримати невідкладну амбулаторну медичну 
допомогу зможуть її отримати в повному обсязі в даному 
відділенні. Потоки пацієнтів амбулаторних і стаціонарних не 
будуть пересікатися, що значно покращить якість надання 
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хірургічної допомоги і санітарно-епідеміологічного стану, 
захистить від поширення внутрішньо- госпітальної інфекції.   

Ключові заходи 
проекту: 

Підготувати необхідну документацію з ціновою пропозицію у 
відповідності до вимог для медичного обладнання.  
2. Мобілізувати кошти на реалізацію проєкту. 
3. Проведення процедури закупівлі, визначення 
постачальників. 
4. Закупівля та оформлення документів. 
5. Встановлення медичного обладнання і апаратури в ургентно-
приймальному відділенні хірургічного корпусу. 
6. Укладення договору при необхідності  на обслуговування  
поставленої медичної апаратури. 
7. Підведення підсумків реалізації проєкту та широке 
інформування громадськості про результати реалізації проєкту. 

Період здійснення:  2022 рік 

Орієнтовна вартість 
проекту, млн. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

0,300 - - 0,300 

Джерела 
фінансування: 

Загальна вартість проєкту складає 300 тис. грн.,  

з яких: – 150 тис. грн. (50 %) – субвенція обласного бюджету; 

 – 75 тис.грн. (25 %) – кошти бюджету Бориславської міської 
територіальної громади;  

– 75 тис.грн.( 25 %) – небюджетний внесок громади 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Львівська обласна рада – співфінансування проєкту;   

Бориславська міська територіальна громада – 
співфінансування проєкту;  

КНП «Центральна міська лікарня м.Борислава» – 
балансоутримувач, здійснюватиме укладання договору з 
постачальником (згідно конкурсу), моніторинг реалізації 
проєкту; Ініціативна група – написання проєкту, забезпечення 
небюджетного фінансового внеску.  

Інше:  
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Завдання Стратегії, 
якому відповідає 
проект: 

2.2.3. Розвиток фізичної культури і спорту 

Назва проекту: 
Встановлення центру спостереження та освітлення території і 
спортивних споруд 

Цілі проекту: 
Покращення матеріально-технічної бази. Приведення її до 
сучасних стандартів.  

Територія на яку 
проект матиме 
вплив: 

Бориславська міська територіальна громада Львівської області. 
Львівська область 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Близько 12 тис. осіб  

Стислий опис 
проекту: 

Проект скеровано на вирішення значних проблем для 
повноцінного функціювання спортивно-оздоровчого 
комплексу. 

Очікувані 
результати: 

Реалізація даного проекту забезпечить: 

  повноцінне функціювання спортивних споруд; 
  надання можливості відвідувачам займатись в вечірній 

період 
 приведення спортивної бази до сучасних стандартів; 
 покращення якості надання спортивних послуг під час 

організації змагань. 

Ключові заходи 
проекту: 

 розроблення та затвердження документації; 
 визначення джерел фінансування; 
 встановлення центру спостереження та освітлення території 

і спортивних споруд. 
 здача об’єкту у експлуатацію. 

Період здійснення: 2022 – 2024 роки: 

Орієнтовна вартість 
проекту, млн. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

0,158 ---- ---- 0,158 

Джерела 
фінансування: 

місцевий бюджет  

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

 

Інше:  
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Завдання Стратегії, 

якому відповідає 

проєкт: 

2.2.2.  Покращення умов  та  якості надання медичних послуг  

Назва проєкту: 
«Капітальний ремонт покрівлі КНП «Центральна міська лікарня 

м.Борислава» на вул. Куліша 41А в м.Бориславі Львівської 

області» 

Цілі проєкту: 

Однією з основних цілей капітального ремонту покрівлі  є 

створення в будівлі поліклініки та терапевтичного відділення 

КНП «ЦМЛ м.Борислава» якісних умов праці та забезпечення 

діючих вимог будівельних норм та правил, санітарно-гігієнічних 

норм Міністерства охорони здоров’я та покращення 

енергоефективності. 

Територія на яку проєкт 

матиме вплив: 

Бориславська міська територіальна громада  - м.Борислав, 

с.Попелі, с,Ясениця-Сільна, с.Уріж та села, які входять в його 

склад (с.Винники, с.Мокряни, с.Підмонастирок).  

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

населення  Бориславської територіальної громади, смт. 

Східниці  та навколишніх сіл Дрогобицького району Львівської 

області - біля  36,099 тис.осіб 

Стислий опис проєкту: 

Максимально стислий опис (не більше 200 слів) проблеми і 

змін, які буде досягнуто, внаслідок реалізації проєкту.  

Однією з проблем лікарні є необхідність створення в будівлі 

поліклініки та терапевтичного відділення КНП «ЦМЛ 

м.Борислава» якісних умов праці для забезпечення діючих 

вимог будівельних норм та правил, санітарно-гігієнічних норм 

Міністерства охорони здоров’я. Дана будівля здана в 

експлуатацію в грудні 1993р. протягом всього періоду у зв’язку 

з відсутністю коштів жодного разу не проводився ремонт 

рубероїдної покрівлі, що призвело до постійного затоплення 

кабінетів та коридорів під час опадів. 

Реалізація проєкту позитивно вплине на забезпечення умов 

для надання  якісної висококваліфікованої медичної допомоги 

жителям Бориславської міської територіальної громади, 

Східницької міської територіальної громади Львівської області в 

комфортних умовах . 

Очікувані результати: 

Виключно ключові очікувані результати повинні бути зазначені 

тут у наступній формі «завершено», «створено», 

«підготовлено», «навчено» і т.д. Очікувані результати мають 

чітко вести до досягнення завдань, на які спрямований проєкт. 
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Капітальний ремонт покрівлі  призведе до покращення умов 

праці лікарів, надання кращих умов обслуговування пацієнтів, 

припинить руйнування будівлі та обладнання, яке знаходиться 

в приміщенні . 

Ключові заходи 

проєкту: 

1. Підготувати проектно-кошторисну документацію.  
2. Мобілізувати кошти на реалізацію проєкту. 
3. Проведення процедури закупівлі, визначення переможця 
надання послуг. 
4. Заключення угоди . 
5. Проведення робіт по капітальному ремонту покрівлі. 
6. Підведення підсумків реалізації проєкту та широке 
інформування громадськості про результати реалізації проєкту. 

Період здійснення:  2022 рік: 

Орієнтовна вартість 

проєкту, млн. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

1,436   1,436 

Джерела фінансування: 

Загальна вартість проєкту складає 1436,512 тис. грн., з яких:  

 - 1149,21 тис. грн. (80 %)– субвенція обласного бюджету; 

 - 287,302 тис.грн. (20 %)– кошти бюджету Бориславської 

міської територіальної громади;  

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Львівська обласна рада – співфінансування проєкту;   

Бориславська міська територіальна громада – 

співфінансування проєкту;  

КНП «Центральна міська лікарня м.Борислава» – 

балансоутримувач, здійснюватиме укладання договору з з 

надавачем послуг згідно процедури державних закупівель; 

Ініціативна група – написання проекту.  

Інше: 
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Завдання Стратегії, 
якому відповідає 
проект: 

2.2.2.  Покращення якості надання медичних послуг 

Назва проекту: 

Капітальний ремонт фасаду Винниківської лікарської 
амбулаторії ЗПСМ  КНП «ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ М. 
БОРИСЛАВА» по вул. Кармелюка 52А, в селі Винники 
Бориславської міської територіальної громади. 

Цілі проекту: 

Реалізація даного проєкту є необхідною для жителів цілого  
старостинського округу. Для сіл таких як Уріж, Винники, 
Мокряни, Підмонастирок і навколишніх, які отримують 
кваліфіковану медичну допомогу у даній установі. 

Завданням є створення комфортного мікроклімату для 
перебування пацієнтів для надання якісного медичного 
обслуговування та забезпечення економії бюджетних коштів 
шляхом зменшення витрат на енергоносії.  

Ціль проекту полягає у проведення капітального ремонту 
фасаду Винниківської амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини в с. Винники задля забезпечення економії 
енергоресурсів та створення належних, комфортних та 
безпечних умов для якісного надання медичних послуг хворим. 

Територія на яку 
проект матиме вплив: 

Проєктом є охоплена вся споруда, тобто весь фасад загальною 
площею 117 м.кв, а також капітальний ремонт сходів задля 
зручнішого підходу. Будівля розташована у центральній частині 
села при шосейній районній дорозі, що в свою чергу є досить 
комфортним для жителів. 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Проєкт охоплює населення у кількості близько 4 тис. осіб. 

Жителі села які отримають сучасний вигляд амбулаторії, 
культурно-комфортні умови перебування. 

Працівники амбулаторії які отримають більш сприятливі умови 
для праці. 

Гості та туристи села, у яких виникла б потреба у відвіданню. 

Стислий опис проекту: 

Винниківська амбулаторія загальної практики сімейної 
медицини почала здійснювати свою діяльність на початку 80-х 
років. Амбулаторія сіл обслуговує 3 874 жителів. Чисельність 
населення в цих населених пунктах останніми роками зростає. 

Приміщення амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини збудоване без врахування сучасних будівельних 
норм та теплоізоляції і на даний час потребують капітального 
ремонту фасаду з використанням нових енергозберігаючих та 
енергоефективних технологій та матеріалів. 
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Будинок амбулаторії цегляний з плоским дахом та 
неутепленим фасадом. Штукатурка окремих зовнішніх стін в 
тріщинах та місцями відпала. Це призводить до значних втрат 
тепла в  будівлі, а в свою чергу ускладнює умови надання 
медичних послуг та тягне за собою великі витрати бюджетних 
коштів на обігрів приміщення. З огляду на високу ціну за 
енергоносії актуальним завданням є застосування заходів 
щодо збереження тепла в приміщенні амбулаторії. Це дає 
можливість не тільки створити комфортні умови для пацієнтів 
та працівників даного медичного закладу, але й досягти певної 
економії бюджетних коштів.  

Умови які створились суперечать Державним санітарним 
вимогам і можуть негативно впливати на стан здоров'я 
відвідувачів та працівників амбулаторії.  

Комплексний підхід до вирішення даної проблеми дозволить 
створити надійну, безпечну та довговічну систему утеплення 
будівлі та заощаджувати бюджетні кошти, а не витрачати їх 
щороку. 

Прогнозований обсяг витрат 258 000 гривень. 

Очікувані результати: 

 Головним результатом реалізації проекту буде покращення 
умов проживання населення, благоустрій села, відновлення 
зовнішнього вигляду амбулаторії. 

 Реалізація проєкту дасть можливість досягти наступних 
якісних результатів: 
- економія енергоресурсів; 
- економія бюджетних коштів; 
- комфортне та якісне надання медичних послуг хворим; 
- сприяння соціально-економічному розвитку регіону; 
- збільшення кількості відвідувань, в наслідок зростання 
комфортабельних умов перебування пацієнтів в 
амбулаторії; 
- покращення зовнішнього вигляду будівлі; 
- зниження рівня захворюваності серед лікарів та медичних 
працівників амбулаторії. 

 Збережене в результаті утеплення будівлі, тепло також 
дозволить зекономити енергоресурси і позитивно вплине 
на збереження навколишнього середовища. 
Економічна ефективність проекту зумовлена економією 
бюджетних коштів, що забезпечується за рахунок зниження 
платежів за теплову та електричну енергію в результаті 
утеплення фасаду амбулаторії. 

 Соціальний вплив буде спостерігатися у вигляді покращення 
якості та доступності послуг, зниженні захворюваності 
працівників медичного закладу, підвищенні комфортності 
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перебування людей у приміщеннях амбулаторії, що в свою 
чергу підвищить рівень довіри у громаді.  

Ключові заходи 
проекту: 

 Вибір підрядника, уточнення та виготовлення кошторисної 
документації. 

 Придбання необхідних матеріалів відповідно до 
кошторисної документації. 

 Зовнішнє оздоблення: утеплення фасаду, утеплення нижче 
рівня землі (цоколь) та покривання штукатуркою. 

 Різні роботи: вимощування цементнобетонних покриттів. 

 Благоустрій території. 

 Завдання-прийняття робіт та об’єкту. 

Період здійснення:  2021 – 2023 роки:  

Орієнтовна вартість 
проекту, млн. грн. 

2021 2022 2023 Разом 

- 0,120 0,138  0,258  

Джерела 
фінансування: 

Обласний бюджет, місцевий бюджет Бориславської ТГ, кошти 
інвесторів, спонсорів та кошти громади, та працівників 
амбулаторії. 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Виконавчий комітет Бориславської ТГ; 

Територіальні органи та інші центральні органи виконавчої 
влади. Підрядна організація. 

Причетні установи та організації, громада. 

Інше:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



План заходів з реалізації у 2022-2024 роках Стратегії розвитку 
Бориславської міської територіальної громади на 2022-2027 роки 

71 
 

 

Технічні завдання на проекти місцевого розвитку напряму 2.3. Інклюзивне суспільство 

Завдання Стратегії, якому 
відповідає проект: 

2.3.1. Підвищення доступності публічних послуг для осіб з 
інвалідністю 
 

Назва проекту: 
«Влаштування пандусу для маломобільних груп 
населення в акушерсько-гінекологічному відділені на 
вул.Весняна, 26 

Цілі проекту: 

Однією з основних цілей є забезпечення доступності 
будівлі та приміщення для осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення відповідно до будівельних 
норм і правил, створення вільного доступу до медичного 
закладу вищенаведеним групам населення згідно 
Постанови Кабінету міністрів України від 28.03.2018р. 
№391 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Бориславська міська територіальна громада – 
м.Борислав, с.Попелі, с,Ясениця-Сільна, с.Уріж та села, які 
входять в його склад (с.Винники, с.Мокряни, 
с.Підмонастирок).  

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Населення Бориславської територіальної громади, смт. 
Східниці та навколишніх сіл Дрогобицького району 
Львівської області – біля 36,099 тис.осіб 

Стислий опис проекту: 

Максимально стислий опис (не більше 200 слів) проблеми і 
змін, які буде досягнуто, внаслідок реалізації проєкту.  

Акушерсько-гінекологічне відділення КНП «ЦМЛ м. 
Борислава»  ліжковою мережею 25 ліжок обслуговує 
41,074тис. населення Бориславської міської територіальної 
громади – м.Борислав, с.Попелі, с,Ясениця-Сільна, с.Уріж 
та села, які входять в його склад (с.Винники, с.Мокряни, 
с.Підмонастирок). Крім цього, хворі поступають з 
навколишніх сіл Дрогобицького, Сколівського та 
Турківського районів. Щорічно в умовах акушерсько-
гінекологічного відділення народжує понад 400 жінок 
серед з яких близько 40% доставляються бригадами 
екстреної медичної допомоги. Також в даному відділенні 
знаходиться жіноча консультація яку відвідує понад 1000 
осіб в місяць серед яких жінки з інвалідністю. Саме для 
таких пацієнтів акушерсько-гінекологічного відділення 
життєво необхідно влаштувати пандус. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 року 
№391 затверджені Вимоги до надавача послуг з 
медичного обслуговування населення, з яким головними 
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розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори 
про медичне обслуговування населення, зокрема, 
наявність умов медичного обслуговування та вільного 
доступу до будівель і приміщень надавача медичних 
послуг осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп 
наслення відповідно до законодавства 

Очікувані результати: 

- короткотривалі результати: 

Створення комфортного та вільного доступу пацієнтів 
доставлених екстреною медичною допомогою, осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних груп населення до 
закладів охорони здоров’я, згідно вимог НСЗУ;  

- перспективні наслідки реалізації проекту: 

Можливість самостійно відвідувати акушерсько-
гінекологічне відділення для отримання якісної медичної 
допомоги та консультації лікаря особам з інвалідністю та 
іншим маломобільним групам населення Бориславської 
міської територіальної громади –м.Борислав, с.Попелі, 
с,Ясениця-Сільна, с.Уріж та села, які входять в його склад 
(с.Винники, с.Мокряни, с.Підмонастирок)та прилеглих 
територій. Реалізація проєкту матиме вплив на 
формування місцевої політики в медичній сфері. Проєкт є 
підтвердженням зацікавленості місцевих підприємців та 
місцевої влади в розвитку та реформуванні медичної галузі 
міста. 

Ключові заходи проекту: 

1. Уточнення і затвердження проєктно - кошторисної 
документації.  

2. Залучення спонсорських коштів на реалізацію проєкту 
для реалізації мікропроєкту по влаштуванню пандусу для 
мало мобільних груп населення – нефінансовий внесок, 
коштів місцевого і обласного бюджетів. 

3. Вибір підрядної організації, укладення договору на 
влаштування пандусу.  

4. Виконання робіт по влаштуванню пандусу, контроль за 
обсягами та якістю виконання робіт. 

5. Прийняття виконаних робіт з висвітленням в засобах 
масової інформації.  

6. Забезпечення комфортних умов доступу пацієнтів 
інвалідів та інших мало мобільних груп населення 
акушерсько-гінекологічного відділення та належних умов 
праці медичним працівникам. 

Період здійснення:  2022 рік: 

Орієнтовна вартість 2022 2023 2024 Разом 
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проекту, млн. грн. 0,121   0,121 

Джерела фінансування: 

Загальна вартість проєкту складає 121,046 тис. грн.,  

з яких: – 60,523 тис. грн. (50 %) – субвенція обласного 
бюджету; 

 – 30,140 тис.грн. (24,9 %) – кошти бюджету Бориславської 
міської територіальної громади;  

– 30,383 тис.грн. (25,1 %) – небюджетний внесок громади 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Львівська обласна рада – співфінансування проєкту;   

Бориславська міська територіальна громада – 
співфінансування проєкту;  

КНП «Центральна міська лікарня м.Борислава» – 
балансоутримувач, здійснюватиме укладання договору з 
постачальником (згідно конкурсу), моніторинг реалізації 
проєкту; Ініціативна група – написання проєкту, 
забезпечення небюджетного фінансового внеску.  

Інше:  
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Завдання Стратегії, 
якому відповідає 
проект: 

2.3.2. Формування безбар’єрного та гендерно чутливого 
середовища в громаді 

Назва проекту: 
Формування безбар’єрного середовища в Бориславській 
міській територіальній громаді 

Цілі проекту: 

1. Створення умов для безбар’єрного доступу  до закладів 
сфери обслуговування, культури, освіти, житлових будівель. 

2. Забезпечення доступності рекреаційних зон, пішохідних 
частин вулиць, громадського транспорту , житлових будівель, 
державних установ, органів місцевого само-врядування та 
підприємств незалежно від форми власності. 

3. Збільшення кількості рекреаційних зон та їх облаштування 

4. Розвиток послуг он-лайн. 

Територія на яку 
проект матиме вплив: 

Реалізація проекту охоплюватиме територію всіх населених 
пунктів Бориславської міської територіальної громади. 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Вигоду від реалізації проекту отримає все населення громади . 
При реалізації проекту особлива увага спрямована на 
забезпечення людей з особливими потребами, старшої  вікової 
групи, дітей та батьків малолітніх дітей. Основними 
отримувачами вигод буде більше 25 % всього населення 
територіальної громади, що, приблизно становить 10 тис. 
мешканців. 

Стислий опис проекту: 

Проектом передбачено удосконалення і розбудова  вже діючих 
та створення нових рекреаційних просторів в мікрорайонах 
міста Борислава та в селах що належать до Бориславської  
міської територіальної громади (міський парк культури, дитячі 
та спортивні майданчики, СОК «Нафтовик», шкільні спортзали 
та спортмайданчики тощо). 

Забезпечення безбар’єрного доступу до нових та 
переобладнання згідно вимог щодо безбар’єрного доступу 
приміщень закладів сфери обслуговування, культури , освіти,  
житлових будівель, державних установ , органів місцевого 
самоврядування та підприємств незалежно від форми 
власності.  

Створення креативних культурних ( в тому числі он-лайн) 
просторів в закладах культури . Забезпечення їх доступом до 
мережі інтернет та сучасними гаджетами.  

Очікувані результати: 

Підвищення якості життя ( особливо вище зазначених 
категорій) мешканців територіальної громади. 

 Залучення більшої кількості осіб до громадського 
самоврядування.  
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Зростання відповідальності жителів за благоустрій території 
міста та сіл . 

Залучення громадських організацій та об’єднань громадян до  
фінансування заходів з реалізації проекту шляхом участі в 
конкурсах грантах і т. ін.. 

Ключові заходи 
проекту: 

Розроблення поетапного плану реалізації проекту та підготовка 
планів розвитку безбар’єрного рекреаційного простору в 
кожному населеному пункті територіальної громади. Їх 
обговорення та організація  виконання із залученням суб’єктів 
громадянського суспільства.  

Контроль за реалізацією окремих заходів та оприлюднення 
результатів.  

Період здійснення:  2022 – 2024 роки: 

Орієнтовна вартість 
проекту, млн. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

1,500 2,000 2,500 6,000 

Джерела 
фінансування: 

Кошти передбачені в бюджеті Бориславської міської 
територіальної громади, кошти залучені для реалізації  
інвестиційних проєтків Міжнародної технічної допомоги, 
проєктів обласного Конкурсу проектів місцевих ініціатив , 
кошти обласних комплексних програм, спонсорські кошти та ін. 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Бориславська міська рада, сільські ради сіл  що належать до 
територіальної громади. 

Суб’єкти громадянського суспільства. 

Комунальні підприємства , ініціативні групи громадян та ін. 

Інше:  
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Технічні завдання на проекти місцевого розвитку напряму 2.4. Охорона довкілля та 
екологічна безпека 

Завдання Стратегії, 
якому відповідає 
проект: 

2.4.2. Налагодження системи ефективного управління 
побутовими, промисловими і небезпечними відходами 

Назва проекту: 

Облаштування місць для роздільного збирання окремих 
компонентів побутових відходів, що підлягають повторній 
переробці, в приміщеннях спільного користування 
(коридорах) Бориславського ЗЗСО I – III ст. №1 

Цілі проекту: 

1. Запровадження системи роздільного збирання ТПВ у 
Бориславському закладі загальної середньої освіти I-III 
ступенів №1 (Бориславський ЗЗСО №1)  

2. Підвищення рівня екологічної свідомості та культури 
поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ) дітей 
шкільного віку шляхом  

Територія на яку 
проект матиме вплив: 

Бориславська міська територіальна громада 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Близько 7 тис. осіб 

Стислий опис проекту: 

Впровадження роздільного збирання відходів в м. Борислав 
розпочалося з встановлення решітчастих контейнерів для збору 
ПЕТ-пляшок. Також Борислав спільно із с. Ясеницею-Сільною 
реалізували міжмуніципальні проєкти із впровадження 
системи роздільного збирання ТПВ, які стали переможцями у 
конкурсах Обласної програми підтримки співробітництва 
територіальних громад у Львівській області. В рамках реалізації 
проєктів було закуплено 91 контейнер для збирання скла, 69 
контейнерів − для паперу та 91 − для пластику. 30 березня 2021 
року, рішенням Бориславської міської ради було надано дозвіл 
на безоплатну  передачу контейнерів для роздільного 
збирання ТПВ закладам освіти. Однак, на сьогодні система є 
недостатньо налагодженою. За результатами соціологічного 
опитування мешканців м. Борислав кількість людей, що 
сортують відходи становить лише 45 %.  

Наступним кроком, для повної реалізації системи роздільного 
збирання компонентів, які можна повторно використати, буде 
встановлення контейнерів у приміщенні шкіл (коридорах) з 
метою навчання та популяризації свідомого поводження з ТПВ.  

Усвідомити, швидко призвичаїтись та правильно організувати 
щоденне роздільне збирання відходів найлегше саме дітям, які 
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згодом можуть вчити своїх батьків. Запровадження системи 
роздільного збирання ТПВ у школах є одним з перших етапів 
комплексної системи управління відходами на рівні м. 
Борислав. Проєкт виконуватиме також навчальні та 
просвітницькі завдання у рамках вимог НУШ, наскрізних 
навчальних ліній, СТЕМ-освіти 

Очікувані результати: 

 Закуплено та змонтовано 4 сортувальні станції (12 
контейнерів) для роздільного збирання ТПВ (папір, пластик, 
скло) у приміщеннях спільного користування (коридорах) 
Бориславського ЗЗСО №1; проведено 6 тренінгів, тривалістю 
1,5 год. кожний, для учнів, педагогічного колективу, 
обслуговуючого і технічного персоналу школи; налагоджено 
усі операційні процеси, пов’язані із збиранням, сортуванням, 
відвантаженням вторинної сировини.   

 Через 3 – 6 місяців після реалізації проєкту змінились 
мислення, звички та культура поведінки з ТПВ учнів, вчителів 
та персоналу Бориславського ЗЗСО №1. У них сформувалося 
розуміння дотримання законодавства у сфері поводження з 
ТПВ. Підвищився рівень екологічної свідомості здобувачів 
освіти (594 учні) на 50 %. 

 Через 2 – 3 роки після реалізації проєкту досвід 
запровадження системи роздільного збирання ТПВ 
перейняли й інші господарюючі суб’єкти Бориславської МТГ. 

Ключові заходи 
проекту: 

 Провести закупівлю 4-ох сортувальних станцій (12 
контейнерів) для Бориславського ЗЗСО №1. 

 Встановити (змонтувати) 4 сортувальні станції (12 
контейнерів) у приміщеннях спільного користування 
(коридорах) Бориславського ЗЗСО №1. 

 Підвищити рівень екологічної свідомості та культури 
поводження з ТПВ дітей шкільного віку, хлопчиків та дівчаток 
(594 учні), покращивши їх навики роздільного збирання ТПВ 
на 50 %. 

 Налагодити операційні процеси: збирання, сортування, 
відвантаження вторинної сировини з Бориславського ЗЗСО 
№1. 

Період здійснення: 2022 – 2024 роки: 

Орієнтовна вартість 
проекту, млн. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

0,145 - - 0,145 

Джерела 
фінансування: 

Місцевий бюджет Бориславської МТГ, кошти інвесторів 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Виконавчий комітет Бориславської міської ради; 

Причетні установи та організації 

Інше:  
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Завдання Стратегії, 
якому відповідає 
проект: 

2.4.2. Налагодження системи ефективного управління 
побутовими, промисловими і небезпечними відходами 

Назва проекту: 
Облаштування навчально-демонстраційного контейнерного 
майданчика для роздільного збору побутових відходів на 
вул.Чорновола 

Цілі проекту: 

1. Побудувати закритий майданчик для роздільного збору 
твердих побутових відходів та запровадити систему 
роздільного їх на прикладі ОСББ. 

2. Демонстрація та навчання системи відсортовування 
відходів на початкових рівнях їх утворення 

3. Поширення знань і досвіду роздільного збору ТПВ на інші 
господарюючі суб’єкти громади. 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

м. Борислав 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

500 чол. 

Стислий опис проекту: 

Законом України «Про відходи», підзаконними нормативними 
документами у сферах екології, комунального господарства та 
місцевого самоврядування, у частині поводження з твердими 
побутовими відходами вимагається здійснювати їх роздільне 
збирання на початковому етапі утворення. Оскільки, цей 
процес дуже повільно впроваджується в суспільстві, постає 
необхідність створювати локальні пункти, де в громадах до 
цього готові. Мешканці ОСББ «Молодіжний» вул. Чорновола, 
10 уже частково здійснюють роздільне збирання ТПВ. 
Облаштування навчально-демонстраційного контейнерного 
майданчика для роздільного збору побутових відходів на 
вул.Чорновола вдосконалить розпочату мешканцями 
ініціативу, розширюватиме знання та досвід на інші будинки і 
вулиці. Роздільне збирання ТПВ на прикладі майданчика 
формуватиме елементи екологічної поведінки та культури. 
Буде запроваджено систему вивозу ТПВ, а також механізм 
заохочення мешканців до сортування ТПВ. 

Очікуване подальше поширення отриманого знань і досвіду на 
інші господарюючі суб’єкти громади.  

Очікувані результати: 

1. Облаштований майданчик закритого типу та придбано 
контейнери для роздільного збирання ТПВ 

2. Отримано навчання та досвід у сфері роздільного збору ТПВ 
3. Поширення знань і досвіду на інші господарюючі суб’єкти 

громади.  
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Ключові заходи 
проекту: 

1. Будівництво закритого майданчика роздільного збору 
побутових відходів з обмеженим доступом 

2. Закупівля та встановлення контейнерів для збору паперу, 
скла, ПЕТ-упакування, тетрапаку, органічних відходів, 
металу, батарейок. 

3. Навчання мешканців ОСББ по вул. Чорновола 

Період здійснення: 2022 – 2024 роки: 

Орієнтовна вартість 
проекту, млн. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

0,040   0,040 

Джерела фінансування: 

Місцевий бюджет Бориславської ТГ, кошти проектів та програм, 
інші позабюджетні кошти незаборонені чинним 
законодавством 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Бориславська міська рада 

Інше:  
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Завдання Стратегії, 
якому відповідає 
проект: 

2.4.2. Налагодження системи ефективного управління 
побутовими, промисловими і небезпечними відходами 

Назва проекту: 
Реконструкція майданчика на території колишнього 
комунального підприємства під компостування зелених 
відходів у м. Борислав  

Цілі проекту: 
 утилізація зелених відходів;  
 рекультивація нафтозабруднених територій і відвалів 

озокеритовидобутку  

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Бориславська міська територіальна громада 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Близько 20 тис. осіб 

Стислий опис проекту: 

Нерегульоване нагромадження «зелених» відходів є фактором 
захаращення у житлових кварталах, парках та на інших 
територіях міста, підвищення пожежної небезпеки, 
антисанітарії, погіршення благоустрою міста, додаткове 
навантаження на комунальні служби. Окрім цього, громада не 
використовує потенційний ресурс та екологічно цінну 
продукцію, наприклад – у вигляді компосту. Дуже часто ці 
відходи не знаходять ніякого способу утилізації і залишаються 
перегнивати або їх спалюють. Інші території Бориславської МТГ 
(відвали озокеритовидобутку – понад 24 га, нафтозабруднені 
ділянки) потребують біологічної рекультивації.  

А компостувальний майданчик за ідеєю проєкту вирішуватиме 
проблему утилізації «зелених» відходів та рекультивації за 
їхньою допомогою техногенних територій, що даватиме 
подвійну екологічну вигоду. Це сприятиме також покращенню 
довкілля м. Борислав та його благоустрою. 

Пропонується концентрувати «зелені» відходи на спеціально 
облаштованому майданчику, де їх будуть подрібнювати 
щепорізом; перемішувати, насичувати повітрям та вологою 
аератором і, використовуючи природні процеси розкладання, 
отримувати цінний ресурс – екологічно безпечну продукцію у 
вигляді компосту. Його використовуватимуть з метою 
удобрення техногенного субстрату відвалів 
озокеритовидобутку, нафтозабруднених ділянок, а також 
підживлення насаджень парків, скверів, клумб, зелених зон 
міста. Можливе використання утвореного компосту для 
фермерських і домашніх господарств, у т. ч. – при застосуванні 
no-till технології. 

Очікувані результати:  організовано роботу компостувального майданчику 
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«зелених» відходів в м. Борислав;  
 підвищено рівень знань, змінено мислення, звички і 

поведінку поводження із “зеленими” відходами ОСББ, 
локальних громад, господарюючих суб’єктів, комунальних 
служб;  

 зменшено кількість звалищ “зелених” відходів міста на 70 % 
(через 3 – 6 міс.);  

 зроблено внесок у пришвидшення біологічної рекультивації 
деградованих гірничою діяльністю промислових зон, 
покращення екологічної ситуації та благоустрою (через 3 – 5 
р.)  

Ключові заходи 
проекту: 

1. Організувати роботу компостувального майданчика 
«зелених» відходів в м. Борислав. 

1.1. Закупівля обладнання: щепоріз, аератор; 

1.2. Надання обладнання в користування КП “Екомісто”; 

1.3. Підготовка персоналу (5 чоловік) для роботи на 
компостувальному майданчику “зелених” відходів у м. 
Борислав шляхом проведення лекцій та практикумів 
(теоретичний курс – 3 лекції; практикуми – 3 практичні заняття). 

2. Підвищити рівень знань ОСББ, локальних громад, 
господарюючих суб’єктів, комунальних підприємств та 
установ бюджетної сфери щодо запровадження механізму 
управління та способу утилізації “зелених” відходів.  

2.1. Проведення циклу навчальних та інформаційно-
просвітницьких семінарів (5 семінарів) працівниками КНП 
«Центр екології, туризму та сталого розвитку» для основних 
“продуцентів” “зелених” відходів (50-ти ОСББ, 4-ох локальних 
громад, 10-ти господарюючих суб’єктів, 5-ти комунальних 
підприємств та 24-ох установ бюджетної сфери) про правила 
поводження із “зеленими” відходами, технологію 
компостування та можливість отримання високоефективних 
органічних добрив 

Період здійснення:  2022 – 2024 роки: 

Орієнтовна вартість 
проекту, млн. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

- 1,000 1,000 2,000 

Джерела фінансування: 
Державний, місцевий бюджет Бориславської МТГ, кошти 
проектів та програм МТД, кошти інвесторів 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Виконавчий комітет Бориславської міської ради; 

Причетні установи та організації 

Інше:  
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Завдання Стратегії, 
якому відповідає 
проект: 

2.4.3. Охорона і стале використання водних ресурсів, ґрунтів, 
земель, атмосферного повітря, біологічного й ландшафтного 
різноманіття 
 

Назва проекту: 
Відновлення фрагменту автохтонної екосистеми ялицевої 
діброви на території міського парку культури 

Цілі проекту: 
1. Створення стійкого зеленого насадження з місцевих видів  
2. Омолодження зеленої зони та благоустрій території парку  
3. Навчально-просвітницька у сфері збереження біорізномаїття 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

Бориславська територіальна громада 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Ймовірна загальна кількість отримувачів користі від реалізації 
проекту 20 тис.чол. Основні бенефіціари проекту – 
Бориславська міська рада, комунальне некомерційне 
підприємство – КНП «Бориславський міський парк культури і 
відпочинку», педагоги та учні, рекреанти. 

Стислий опис проекту: 

Територія міста Борислава зазнала тотальної деградації 
екосистем унаслідок довготривалої розробки нафтового та 
озокеритового родовищ. Цей процес антропогенного 
руйнування розпочався із знищення едифікаторів природних 
біогеоценозів – дуба звичайного, ялиці білої, бука лісового з 
метою розширення вільних площ та отримання будівельного 
матеріалу. Епіцентром найбільшої техногенної діяльності стала 
територія межиріччя місцевих річок Тисмениці та потоку 
Ропний (центральна частина сучасного Борислава).  
У 1952 році з метою благоустрою старих промислових зон та 
озеленення центральної частини міста Борислава на територіях 
закинутих гірничих пустищ було проведено комплекс 
рекультиваційних робіт та закладено міський парк на площі 15 
га. На сьогодні це міський парк культури та відпочинку – 
сформоване рослинне угруповання з відпочинковою 
інфраструктурою є прикладом проведенної успішної 
рекультивації техногенної території.  
На даний час зелені насадження Бориславського парку – це 
старі високорослі деревостани з великою кількістю 
суховершиних та уражених хворобами рослин. Їх невисока 
стійкість зумовлена не лише можливим впливом грунтових 
умов, деградованого у минулому середовища, але, також, 
видовою структурою насаджень, у складі якого переважають 
інтродуценти та види не місцевої флори. З метою 
омолодження зеленого насадження Бориславського парку 
культури, підвищення його стійкості необхідно провести його 
реконструкцію. Для цього пропонується створити урочище 
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ялицевої діброви на території фрагменту міського парку 
культури. Реконструйований фрагмент за структурою типового 
ялицево-дубового фітоценозу буде внеском у відновлення 
корінної екосистеми, фактором оптимізації довкілля та 
підвищення стійкості зеленого насадження. Створене урочище 
ялицевої діброви виконуватиме рекреаційні, фітосанітарні, 
еколого-просвітницькі функції.   

Очікувані результати: 

1. Створено стійке зелене насадження з місцевих видів.  
2. Омолоджено зелену зону та благоустроєно територію парку  
3. Створено природний навчально-просвітницький об’єкт для 

передачі досвіду впровадження засад сталого розвитку та 
екосистемного підходу   

Ключові заходи 
проекту: 

1. Інформаційна кампанія та громадські обговорення; 
2. Польові роботи (підготовка території, висаджуваня рослин, 
догляд); 
3. Промоційні та просвітницьких заходів. 

Період здійснення: 2022 – 2024 роки: 

Орієнтовна вартість 
проекту, млн. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

0,010 0,010 0,010 0,030 

Джерела фінансування: 

Державний, місцевий бюджет Бориславської ТГ, кошти 
проектів та програм, інші позабюджетні кошти незаборонені 
чинним законодавством. 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Бориславська міська рада, комунальне некомерційне 
підприємство – КНП «Бориславський міський парк культури і 
відпочинку» 

Інше:  
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Завдання Стратегії, 
якому відповідає 
проект: 

2.4.4. Зменшення забруднення довкілля спричиненого 
тривалим нафтогазо- та озокеритовидобутком 

Назва проекту: 
Проведення комплексного екологічного моніторингу на 
території Бориславського родовища (м. Борислав) 

Цілі проекту: 

Для попередження виникнення надзвичайних ситуацій 
природного та техногенного характерів в житловій та 
промисловій  зонах, забезпечення санітарних умов для 
безпечного проживання населення міста. 
Проведення моніторингових досліджень довкілля м. Борислава 
для встановлення достовірної якісної та кількісної оцінки стану 
довкілля, виявлення закономірностей деформацій природо-
техногенної геосоціосистеми та розробки на їх основі 
рекомендацій для прийняття ефективних управлінських рішень 
усунення та запобігання негативних наслідків довготривалого 
нафтогазо - та озокеритовидобутку. 

Територія на яку 
проект матиме вплив: 

Бориславська міська територіальна громада Дрогобицького 
району Львівської області 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

39000 чол. – громада Бориславської міської територіальної 
громади Дрогобицького району 

Стислий опис проекту: 

Проведення комплексного моніторингу на території м. 
Борислава для попередження виникнення надзвичайних 
ситуацій природного та техногенного характеру (вибухи, 
пожежі, отруєння тощо) в житловій та промисловій зонах і 
забезпечення санітарних умов для безпечного проживання 
населення на підставі досліджень відповідних середовищ та 
компонентів довкілля на території міста Борислава. 
Проведення моніторингових досліджень довкілля м.Борислава 
для встановлення достовірної якісної та кількісної оцінки стану 
довкілля, виявлення закономірностей деформацій природо-
техногенної геосоціосистеми та розробки на їх основі 
рекомендацій для прийняття ефективних управлінських рішень 
усунення та запобігання негативних наслідків довготривалого 
нафтогазо- та озокеритовидобутку. 
Дослідження стану компонентів довкілля: поверхневих та 
підземних вод, грунтів, атмосферного повітря на території м. 
Борислав (в т.ч. наслідків довготривалого видобутку нафти газу 
та озокериту). Визначення ступеня забруднення та 
відповідність визначених показників встановленим санітарно-
гігієнічним нормам. Виявлення найбільш загазованих ділянок 
території м. Борислав. 
Виявлення та опис основних джерел впливів на населення та 
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стан довкілля на території міста. 
Встановлення причинно-наслідкових взаємозв’язків та 
вироблення рекомендацій щодо вжиття превентивних заходів 
для підтримання в динамічний рівновазі існуючої ситуації та 
поступове зниження техногенної навантаження та соціальної 
напруги на території міста Борислав. 
Врахування запропонованих рекомендацій у відповідних 
короткострокових та довгострокових програмах та заходах 

Очікувані результати: 

Розроблення проекту Програми заходів подолання наслідків 
довготривалого нафто-, газо- і озокеритовидобутку 
(рекомендації для прийняття управлінських рішень у сфері 
техногенної та екологічної безпеки, попередження виникнення 
надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, 
реалізації раціонального природокористування). 

Ключові заходи 
проекту: 

 Проведення робіт з відбору проб компонентів довкілля - 
поверхневих та підземних вод, ґрунтів, атмосферного повітря. 
Дослідження загазованості приземного шару атмосферного 
повітря метаном - наземні заміри та дистанційна, теплова і 
топографічна фото- і відео-зйомка з використанням 
пілотованих повітряних суден (дронів). Лабораторні 
дослідження компонентів довкілля (зразків поверхневих та 
підземних вод, ґрунтів, атмосферного повітря) в лабораторіях 
України та Польщі. 
 обробка, систематизація та опис отриманих контрольно-
аналітичних результатів актуальних моніторингових 
досліджень компонентів довкілля (поверхневих та підземних 
вод, ґрунтів, атмосферного повітря). аналіз на відповідність 
показників параметрів довкілля чинним національним та 
міжнародним нормам (ЄС, Фінляндії і Польщі). 
 опис основних джерел та видів забруднення 
навколишнього середовища 
 комплексний аналіз та інтерпретація результатів 
дистанційних та наземних досліджень, Створення карти 
нафтогазового забруднення м. Борислав, з зазначенням 
активних джерел витоків природного метану на денну 
поверхню (свердловини, шурфи та ін.) і місць нафтопроявів на 
денній поверхні. 
 дослідження ступеню впливу факторів довкілля на 
соціальне середовище м. Борислав, оцінка потенційного 
ризику їх впливу на населення та рекомендації щодо безпеки 
життєдіяльності населення на території Бориславського 
нафтового родовища (м. Борислав); 

Період здійснення: 2022 – 2024 роки: 

Орієнтовна вартість 
проекту, млн. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

5,000 40, 000 40, 000 85, 000 

Джерела фінансування: ПАТ «Укрнафта», АТ «Укргазвидобування», ГО «Ресінк», 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 

Бориславська міська рада 
ПАТ «Укрнафта» 
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проекту: ТОВ «Ламор Юкрейн» 

Інше:  

 

 

Завдання Стратегії, 
якому відповідає 
проект: 

2.4.5. Створення ефективної системи запобігання 
надзвичайним ситуаціям, ліквідація потенційних техногенних 
небезпек 

Назва проекту: 
Виконання протипаводкових заходів на території 
Бориславської міської територіальної громади 

Цілі проекту: 

Реалізація державної політики України в галузі охорони 
навколишнього природного середовища, використання 
природних ресурсів та створення безпечних умов 
життєдіяльності населення. 

Територія на яку 
проект матиме вплив: 

Бориславська міська територіальна громада Дрогобицького 
району Львівської області 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

39000 чол. – громада Бориславської міської територіальної 
громади Дрогобицького району 

Стислий опис проекту: 

Територя Бориславської МТГ розташована на пониженій 
ділянці місцевості Львівщини, а саме у річкових долинах і тому, 
за останні 5 років особливо накопичується волога у грунтах та 
підвищується рівень грунтових вод, що призводить до 
порушення природної рівноваги у водному балансі та 
негативно позначається на стані довкілля, соціально-
економічних умовах життєдіяльності цієї території.  

Підтоплення під час повеней та паводків призвело до 
погіршення стану забудованої території населених пунктів та 
санітарних умов проживання людей і виникла небезпека 
геологічних процесів.  

Основне завдання при здійсненні заходів щодо запобігання та 
недопущення шкідливої дії води, підтоплення земель водного 
фонду та ліквідації наслідків  паводків на річках полягає у 
покрашенні ситуації з підтопленням території, зниженню 
соціальної напруженності серед населення, що проживає у зоні 
підвищеної небезпеки. 

Необхідно впровадити раціональні технології виконання робіт з 
берегоукріплення та регулювання русел річок, недопустити 
звуження руслових потоків об’єктами дорожного господарства 
та забезпечити заощадження коштів. 

Очікувані результати: 
Ліквідація наслідків підтоплення території Бориславської 
міської територіальної громади   

Ключові заходи Відновлення зруйнованого берегоукріплення на р. Тисмениця в 
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проекту: районі вул. Шевченка – пл. І. Франка  
Відновлення зруйнованого берегоукріплення на р. Тисмениця в 
районі вул.Д. Галицького   
Берегоукріплення р. Лошань по вул. Гонти в м. Бориславі 
Берегоукріплення р. Лошань по вул. Тустановецькій в м. 
Бориславі 
Протипаводкові заходи в басейні р Понерла 
Берегоукріплення р. Бистриця в с. Підмонастирок 
Берегоукріплення р. Котовець в с. Попелі 
Берегоукріплення р. Шумівка в с. Ясениця-Сільна 

Період здійснення: 2022 – 2027 роки: 

Орієнтовна вартість 
проекту, млн. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

5,000 5,000 5,000 15,000 

Джерела 
фінансування: 

Фінансування заходів  здійснюється за рахунок коштів 
державного і місцевого бюджетів  

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Бориславська міська рада 

Інше:  
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Завдання Стратегії, 
якому відповідає 
проект: 

2.4.4. Зменшення забруднення довкілля спричиненого 
тривалим нафтогазо- та озокеритовидобутком 

Назва проекту: 
Запровадження системи моніторингу атмосферного повітря 
м. Борислав  

Цілі проекту: 

Запровадження системи моніторингу атмосферного повітря на 
території колишніх гірничих розробок нафти і озокериту, які 
знаходяться в центральній частини м. Борислав шляхом 
встановлення станцій моніторингу якості повітря та 
мікроклімату та візуалізація отриманих даних в режимі 
реального часу до кінця тривалості проекту 

Територія на яку 
проект матиме вплив: 

Бориславська міська територіальна громада 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Близько 20 тис. осіб 

Стислий опис проекту: 

Борислав – єдине місто у світі, яке побудоване на 
озокеритовому та нафтогазовому родовищі. Природні витоки 
нафти на поверхню тут були відомі ще у XVII – XVIIΙ столітті, що 
пов’язано з особливостями геологічної будови з численними 
тектонічними розломами і тріщинами. За весь час 
промислового освоєння (понад 170 років) у межах міста 
викопано близько 12 500 шахт-копанок (друга половина XIX 
століття), глибиною від 20 до 100 м, а подекуди – до 190 м та 
пробурено 2 260 нафтогазових і пошуково-озокеритових 
свердловин. Природна тріщинуватість геологічного 
середовища та його техногенна перфорованість створюють 
численні канали міграції нафти та природного газу на поверхню 
м. Борислав. 

Водночас, із розробленням Бориславського родовища 
відбувалася неконтрольована хаотична забудова житлових 
будинків, інфраструктури міста, що є унікальним явищем, 
аналогів якого немає у світі. На сьогодні уся територія 
родовища зайнята житловими кварталами, а їх мешканці 
перебувають під постійним негативним впливом нафтового 
забруднення та підвищеної концентрації вуглеводневих газів в 
атмосферному повітрі.  

Епіцентром природної і техногенної міграції вуглеводневих 
газів на поверхню є центральна частина м. Борислав у межах 
родовища, де знаходяться об’єкти соціальної інфраструктури, 
навчальні заклади, адміністративні та житлові будівлі.  
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Сьогодні суттєвою перешкодою для розв'язання проблеми є 
відсутність об'єктивної моніторингової інформації про якість 
атмосферного повітря м. Борислав, що становить потенційну 
загрозу для безпеки його мешканців. 

Очікувані результати: 

 Закуплено 10 станцій моніторингу якості повітря та 
мікроклімату AirFreshMax; змонтовано, активовано та 
налаштовано роботу системи моніторингу атмосферного 
повітря в м. Борислав; підготовлено 2 чоловік персоналу 
відділу екології та сталого розвитку Комунального 
некомерційного підприємства «Центр екології, туризму та 
сталого розвитку»  для роботи з системою моніторингу 
атмосферного повітря шляхом проведення 2-ох теоретичних та 
2-ох практичних занять, тривалістю 1,5 год. кожне; зібрана 
моніторингова інформація (показники температури, тиску, 
вологості, концентрації пилу PM2.5 і PM10, метану, чадного 
газу, формальдегіду) відображається на карті глобального 
забруднення повітря у системі WAQI. 
 Через 3 − 6 місяців після реалізації проекту зміниться 
інформаційна складова екологічної безпеки мешканців м. 
Борислава − результати та аналіз вимірів парникових газів в 
атмосферному повітрі м. Борислав будуть відображені на гугл 
диску з можливістю відкритого дистанційного доступу до 
нього громади м. Борислава.  
 Через 3 – 5 років після реалізації проекту ефективно 
функціонує система моніторингу атмосферного повітря на 
території колишніх гірничих розробок нафти і озокериту, які 
знаходяться в центральній частині м. Борислав; виявлені 
закономірності міграції вуглеводневих газів і встановлені 
кореляції між нафтогазовими забрудненнями та 
атмосферними явищами стануть підґрунтям для розробки 
заходів оптимізації та попередження небезпечних ситуацій для 
життя і здоров’я людей. 

Ключові заходи 
проекту: 

 Закупівля обладнання відповідно до законодавства: 10-ти 
станцій моніторингу якості повітря та мікроклімату 
AirFreshMax.  
 Монтаж, активування та налаштування пристроїв. 
 Інформаційний супровід. 
 Підготовка персоналу відділу екології та сталого розвитку 
КНП «Центр екології, туризму та сталого розвитку» для 
проведення моніторингу: 

-Система навчань для працівників (проведення 2-ох 
теоретичних та 2-ох практичних занять (2 рази на тиждень), 
тривалістю 1,5 год. кожний. 

- Система перевірки знань (за допомогою опитувальника, 
методом опитування, двічі (на початку та вкінці проведення 
циклу навчань).  
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- Систематичний збір, обробка та аналіз моніторингової 
інформації (місячна, сезонна та річна) з метою виявлення 
закономірностей забруднення атмосферного повітря.  

Період здійснення:  2022 – 2024 роки: 

Орієнтовна вартість 
проекту, млн. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

0,090 0,090 0,120 0,300 

Джерела 
фінансування: 

Державний, місцевий бюджет Бориславської МТГ, кошти 
проектів та програм МТД, кошти інвесторів 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Бориславська міська рада; 

Причетні установи та організації 

Інше:  
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Технічні завдання на проекти місцевого розвитку напряму 2.5. Розвиток інфраструктури 

Завдання Стратегії, 
якому відповідає 
проект: 

2.5.1. Поліпшення стану дорожньої мережі та транспортного 
сполучення 

Назва проекту: 

Капітальний ремонт автомобільного моста через річку 
Бистриця в селі Винники Бориславської міської 
територіальної громади 

Цілі проекту: 

Створення сприятливих, комфортних і безпечних умов для 
проживання, проходу та проїзду жителів через автомобільний 
міст. Капітальний ремонт моста, з використанням нових 
металевих опор та пластин дасть змогу надійно та без жодного 
страху за людське життя використовувати у належному 
призначенні міст. 

Що в свою чергу значно збільшить рівень проживання місцевих 
людей. 

 Забезпечення безпеки дорожнього руху через 
автомобільний міст. 

 Підвищення якості проїзду громадянами для наших та 
довколишніх сіл. 

 Комфортніший зв'язок між селами, обласним та районним 
центром. 

Територія на яку 
проект матиме 
вплив: 

Проектом охоплена територія всіх двох сіл старостинського 
округу Винники та Мокряни, Бориславської ТГ. 

Загальна територія на яку поширюватиметься проект займає 40 
м довжиною та 3 м. шириною. 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Проект охоплює населення у кількості близько 2 тис. осіб. 

Жителі двох сіл які щоденно використовують міст у своїх 
потребах, як автомобілем так і пішком. 

Жителі інших сіл, та районів, гості і туристи даного округу. 

Стислий опис 
проекту: 

Автомобільний міст стоїть понад 50 років, потребує негайного 
капітального ремонту чи заміни. Оскільки металеві пластини 
прогнили, металеві опори вже не є такими стійкими, міст 
являється практично не придатним для проїзду автомобілів тим 
більше автобусів, і може призвести до надзвичайної ситуації. 

Проблема поширена на весь округ, але найбільше страждають 
жителі села Винники оскільки більша частина жителів 
проживає за річкою Бистриця, та все село Мокряни яке 
являється відірваним від округу тому що, до них не їде жоден 
транспорт такий як автобус, діточки не можуть добиратись до 
школи, оскільки проїзд більших автомобілів обмежений, 
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страждають приблизно 600 осіб. Встановлення нового 
автомобільного мосту значно б покращили умови проживання 
2-х сіл Бориславської ТГ. 

Проєкт скеровано на вирішення зазначених проблем через 
капітальний ремонт автомобільного мосту через річку Бистриця 
у селі Винники, який сполучає округ в одне ціле та дає 
можливість вільно пересуватись між районами та громадами, 
ширина річки 35 м., встановивши його дасть можливість 
вільного проїзду автомобілем будь якого розміру. 

Прогнозований обсяг витрат 20 мільйонів гривень. 

Очікувані 
результати: 

 Реалізація вказаного проекту дасть можливість повноцінно та 
безпечно громадянам сіл: Винники та Мокряни переїхати 
річку Бистриця для виконання своїх цілей. 

 Міст суттєво наблизить батьків із сіл давати своїх дітей на 
навчання до місцевої школи та зменшить їх витрати коштів і 
часу на доведення дітей до школи іншого району.  

 Автомобільний міст стане важливою складовою у системі 
розвитку інфраструктури міжрайонного сполучення, та дасть 
економічний прибуток для територіальної громади. 

Ключові заходи 
проекту: 

 Розроблення та затвердження технічної документації, яка 
потрібні для реалізації проекту. 

 Проведення капітального ремонту мосту із встановленням 
металевих опор та дорожнього покриття довжиною 40 м , та 
широтою 3 метри. 

 Підготовка та встановлення, перил, відбійників. дорожніх 
знаків. 

 Виділення відповідних видатків із бюджетів різних рівнів для 
належного утримання. 

Період здійснення:  2021 – 2013 роки: 

Орієнтовна вартість 
проекту, млн. грн. 

2021 2022 2023 Разом 

- 17,300 12,700 30,000  

Джерела 
фінансування: 

Державний бюджет, Львівська обласна державна 
адміністрація, місцевий бюджет Бориславської ТГ, кошти 
інвесторів, кошти громади. 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Виконавчий комітет Бориславської ТГ; 

Територіальні органи міністерств та інших центральних органів 
виконавчої влади. 

Причетні установи та організації. 
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Інше:  

 

Завдання Стратегії, 
якому відповідає 
проект: 

2.5.1. Поліпшення стану дорожньої мережі та транспортного 
сполучення  

Назва проекту: Капітальний ремонт дороги по вул. Довжанській у с.Попелі 

Цілі проекту: Покращення транспортної інфраструктури. 

Територія на яку 
проект матиме 
вплив: 

Попелівська громада. 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Близько 2,5 тис. осіб. 

Стислий опис 
проекту: 

На сьогоднішній день у с. Попелі по вул. Довжанській 
незадовільний стан дороги з гравійним покриттям, а також 
відсутність водовідведення. Проект скеровано на вирішення 
зазначених проблем шляхом проведення капітального 
ремонту. 

Очікувані 
результати: 

Заміна дорожнього покриття на вул. Довжанській покращить 
транспортну інфраструктуру в селі. 

Ключові заходи 
проекту: 

 виготовлення проектно-кошторисної документації; 
 встановлення водовідведення та облаштування бічної 

канави; 
 заміна дорожнього покриття; 
 здача об'єкту. 

Період здійснення: 2022-2023 роки 

Орієнтовна вартість 
проекту, млн. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

0,100  1,400 - 1,500 

Джерела 
фінансування: 

Державний бюджет та місцевий бюджет Бориславської міської 
ради. 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Виконавчий комітет Бориславської міської ради. 

Інше:  
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Завдання Стратегії, 
якому відповідає 
проект: 

2.5.1. Поліпшення стану дорожньої мережі та транспортного 
сполучення  

Назва проекту: 
Капітальний ремонт дороги на вул. Гірна від перехрестя з вул. 
Короленка до перехрестя з вул.. Б. Хмельницького в м. 
Бориславі Львівської області. 

Цілі проекту: 
Внаслідок реалізації проекту буде належно облаштоване 
дорожнє покриття дороги, яка є основною об’їзною дорогою в 
м. Бориславі для вантажного транспорту. 

Територія на яку 
проект матиме 
вплив: 

Проєкт буде мати вплив на громаду м. Борислава, смт 
Східниця, м. Трускавця. Швидке та якісне автодорожнє 
сполучення між громадами, без заїзду у центральну частину 
міста.  

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Утримувачем вигод від реалізації проекту будуть мати 
мешканці м. Борислава та водії автотранспорту, які будуть 
проїжджати по цій дорозі, це становить близько 40 тис. людей 

Стислий опис 
проекту: 

Дорога по  вул. Гірній пролягає по горам які оточують з місто 
Борислав з південної сторони і використовується, як об’їзна 
дорога для вантажного транспорту який іде за маршрутом з м. 
Трускавець до смт Сзідниця . Загальна довжина дороги складає 
3965 м, загальна площа дороги становить 28066 м², середня 
ширина дороги становить 7,0 м. З дороги гарний краєвид, 
видно нижню частину міста. Ділянка дороги від перехрестя з 
вул. Б. Хмельницького до перехрестя з вул. Короленка у першу 
чергу потребує капітального ремонту. Протяжність цієї ділянки 
становить 1660 м  

Очікувані 
результати: 

Внаслідок реалізації проекту із бюджету міста у рази 
зменшаться грошові витрати на обслуговування доріг у 
центральній частині міста, покращиться розв’язка руху 
автотранспорту в місті . 

Ключові заходи 
проекту: 

Необхідно: 

1) розробити робочий проект та кошторис. 

2) Отримати позитивний висновок експертизи проекту. 

3) Вишукати кошти на реалізацію проекту. 

4) Провести тендерні закупівлі робіт. 

5) Провести роботи. 

В складі робіт передбачено: – ремонт зливової каналізації, 

 – влаштування бортових каменів, 

 – механізоване розбирання існуючого покриття, влаштування 
основи дороги,  

– улаштування асфальтобетонного покриття. 
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Прогнозована вартість робіт проектованого ремонту по 
статистичних даних ремонту доріг у місті становить близько 
16482,000 тис. грн.. 

Період здійснення: 2022 – 2024 роки: 

Орієнтовна вартість 
проекту, млн. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

0,492 9,000 7,000 16,492 

Джерела 
фінансування: 

Міський, обласний та державний бюджети 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Управління житлово-комунального господарства та 
енергозбереження Бориславської міської ради, Бориславська 
міська рада, Львівська Обласна рада  

Інше:  
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Завдання Стратегії, 
якому відповідає 
проект: 

2.5.1. Поліпшення стану дорожньої мережі та транспортного 
сполучення  

Назва проекту: 
Капітальний ремонт дороги на вул. Соняшна в с. Попелі 
Бориславської міської територіальної громади. 

Цілі проекту: 

Забезпечити належно облаштоване покриття дороги, яка є 
центральною дорогою в с. Попелі, на цій дорозі знахо-диться 
школа та дитячий дошкільний заклад. Якісне автодорожнє 
сполучення  для мешканців села та підприємців села допоможе 
швидше розвивати селище та покращить його добробут. 

Територія на яку 
проект матиме 
вплив: 

Проєкт буде мати вплив на громаду м. Борислава, селище 
Попелі, юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, які 
здійснюють господарську діяльність на території селища ,  

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Утримувачем вигод від реалізації проекту будуть мати 
мешканці с. Попелі та водії автотранспорту, які будуть 
проїжджати по цій дорозі, це становить близько 6 тис. осіб 

Стислий опис 
проекту: 

Вулиця Соняшна примикає до дороги районного значення, яка 
сполучає м. Борислав з м. Самбір на даний час має відсутнє 
асфальтобетонне покриття. Гравійне покриття дороги, яке 
постійно планують  часто утворює ями та незручності для 
мешканців селища підприємств та підприємців. Довжина 
вулиці становить 1200 м, ширина 6 м., площа асфальтування 
буде становити 7200 м² 

Очікувані 
результати: 

Внаслідок реалізації проекту покращиться благоустрій села, 
життєдіяльність села. Покращаться доїзди до підприємств села 
та підприємців, що буде сприяти розвитку села та в цілому 
територіальної громади.  

Ключові заходи 
проекту: 

Необхідно: 

1) розробити робочий проект та кошторис. 

2) Отримати позитивний висновок експертизи проекту. 

3) Вишукати кошти на реалізацію проекту. 

4) Провести тендерні закупівлі робіт. 

5) Провести роботи. 

В складі робіт передбачено:  

– влаштування зливової каналізації,  

– влаштування бортових каменів,  

– механізоване розбирання існуючого покриття, влаштування 
основи дороги, 

 – улаштування асфальтобетонного покриття. 

Прогнозована вартість робіт проектованого ремонту по 



План заходів з реалізації у 2022-2024 роках Стратегії розвитку 
Бориславської міської територіальної громади на 2022-2027 роки 

97 
 

статистичних даних ремонту доріг у місті становить близько 
9655,200 тис. грн.. 

Період здійснення: 2022 – 2024 роки: 

Орієнтовна вартість 
проекту, млн. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

0,455 5,000 4,200 9,655 

Джерела 
фінансування: 

Міський, обласний бюджети 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Управління житлово-комунального господарства та 
енергозбереження Бориславської міської ради, Бориславська 
міська рада, Львівська Обласна рада  

Інше:  
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Завдання Стратегії, 
якому відповідає 
проект: 

2.5.1. Поліпшення стану дорожньої мережі та транспортного 
сполучення  

Назва проекту: 
Капітальний ремонт дороги на вул. Шевченка в с. Ясениця 
Бориславської міської територіальної громади 

Цілі проекту: 

Забезпечити належно облаштоване  покриття дороги, яка є 
центральною дорогою в с. Ясениця. Якісне автодорожнє 
сполучення для мешканців селища та підприємців допоможе 
швидше розвивати селище та покращить його добробут. 

Територія на яку 
проект матиме 
вплив: 

Проєкт буде мати вплив на громаду м. Борислава та селище 
Ясениця.  

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Вигоду від реалізації проекту будуть мати мешканці с. Ясениця, 
фізичні та юридичні особи що розташовані у селищі та водії 
автотранспорту, які будуть проїжджати по цій дорозі, це 
становить близько 6 тис. людей 

Стислий опис 
проекту: 

Вулиця Шевченка примикає до дороги районного значення, яка 
сполучає м. Борислав з м. Самбір на даний час має відсутнє 
асфальтобетонне покриття. Гравійне покриття дороги, яке 
постійно планують часто утворює ями та незручності для 
мешканців селища підприємств та підприємців. Довжина 
вулиці становить 2300 м, ширина 5,2 м., площа асфальтування 
буде становити 11960 м²  

Очікувані 
результати: 

Внаслідок реалізації проекту покращиться благоустрій, 
життєдіяльність та добробут мешканців селища. Покращаться 
доїзди до юридичних осіб та підприємств села. Ремонт 
асфальтобетонного покриття буде сприяти розвитку села та в 
цілому територіальної громади.  

Ключові заходи 
проекту: 

Необхідно: 

1) розробити робочий проект та кошторис. 

2) Отримати позитивний висновок експертизи проекту. 

3) Вишукати кошти на реалізацію проекту. 

4) Провести тендерні закупівлі робіт. 

5) Провести роботи. 

В складі робіт передбачено:  

– влаштування водовідведення,  

– влаштування бортових каменів,  

– механізоване розбирання існуючого покриття, влаштування 
основи дороги, 

 – улаштування асфальтобетонного покриття. 

Прогнозована вартість робіт проектованого ремонту по 
статистичних даних ремонту доріг у місті становить близько 
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16038,400 тис. грн.. 

Період здійснення: 2022 – 2024 роки: 

Орієнтовна вартість 
проекту, млн. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

0,438 8,000 7,600 16,038 

Джерела 
фінансування: 

Міський, обласний бюджети 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Управління житлово-комунального господарства та 
енергозбереження Бориславської міської ради, Бориславська 
міська рада, Львівська Обласна рада  

Інше:  
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Завдання Стратегії, 
якому відповідає 
проект: 

2.5.1. Поліпшення стану дорожньої мережі та транспортного 
сполучення  

Назва проекту: 
Будівництво моста через р. Лошань по вул. Гірній у м. 
Бориславі Львівської області (повне відновлення) 

Цілі проекту: 

Відновити проїзд  по дорозі вул. Гірною до вул. Тустановицької 
та до міжнародного пожежного  полігону ДСНС та НС . 
Покращити доїзд автотранспорту до гірськолижного 
туристичного комплексу «Буковиця». Покращити автомобільну 
розв’язку вантажного транспорту  в м. Бориславі. Важкий 
вантажний транспорт ПАТ «Укрнафта» та інші автомобілі 
зможуть їхати коротшим шляхом до підприємств, які 
знаходяться на вул. Гірній. 

Територія на яку 
проект матиме 
вплив: 

Проєкт буде мати вплив на громаду м. Борислава, смт Східниці, 
м. Трускавць та вцілому на розвиток туристичної 
інфраструктури у Львівському регіоні. Швидке та якісне 
автодорожнє сполучення між громадами, без заїзду у 
центральну частину міста з відвідуванням двох туристичних 
локації в місті.  

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Утримувачем вигод від реалізації проекту будуть мати 
мешканці м. Борислава та водії автотранспорту, які будуть 
проїжджати по цій дорозі, це становить близько 40 тис. людей 

Стислий опис 
проекту: 

Даний міст був зруйнований повінню у липні 2008 року, кошти 
які були виділенні з державного бюджету вистачило на 
демонтажні роботи та влаштування тимчасового пішохідного 
переходу. Довжина мосту становить 36 м. ширина 11,2 м. 
проектом  передбачено 4 опори дві проміжні , дві берегові . 
Прогонова конструкція мосту складає 9+18+9 метрів.За кошти 
міського бюджету був виготовлений робочий проект та 
проведена експертиза проекту. Пропозиції подані міською 
радою щодо фінансування робіт за кошти державного бюджету 
не були підтримані. На даний час ПКД потребує коригування та 
проходження нової експертизи. Будівництво мосту є 
необхідним для покращення автомобільної розв’язки в місті, 
забезпечить зручність заїзду для туристів, які будуть відвідувати 
гірськолижний комплекс «Буковиця» та інші туристичні локації 
на вул. Гірній.    

Очікувані 
результати: 

Внаслідок реалізації проекту із бюджету міста зменшаться 
грошові витрати на обслуговування доріг у центральній частині 
міста, покращиться розв’язка руху автотранспорту в місті . 
Збільшення туристів буде сприяти економічному росту 
економіки в місті 

Ключові заходи Необхідно: 
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проекту: 1) Провести коригування проектно-кошторисної 
документації. 

2) Отримати позитивний висновок експертизи проекту. 

3) Вишукати кошти на реалізацію проекту. 

4) Провести тендерні закупівлі робіт. 

5) Провести роботи. 

В складі робіт передбачено:  

– ремонт зливової каналізації,  

– влаштування бортових каменів,  

– механізоване розбирання існуючого покриття, влаштування 
основи дороги, 

 – улаштування асфальтобетонного покриття.  

Прогнозована вартість робіт проектованого будівництва моста  
становить близько 30590,000 тис. грн.. 

Період здійснення: 2022 – 2024 роки: 

Орієнтовна вартість 
проекту, млн. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

0,590 15,000 15,000 30,590 

Джерела 
фінансування: 

Міський та державний бюджети ДФРР 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Управління житлово-комунального господарства та 
енергозбереження Бориславської міської ради, Бориславська 
міська рада.  

Інше:  
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Завдання Стратегії, 

якому відповідає 

проєкт: 

2.5.1. Поліпшення стану дорожньої мережі та транспортного 

сполучення  

Назва проєкту: 
Реконструкція тротуарів вздовж доріг на вулицях Шевченка, 

Міцкевича, Д. Галицького, Карпатська Брама в м. Бориславі 

Львівської області 

Цілі проєкту: 

Внаслідок реалізації проекту буде належно облаштоване  

покриття тротуарів у центральній частині міста. Покриття 

тротуарів з бруківки покращить благоустрій та туристичну 

привабливість міста. 

Територія на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Проєкт буде мати вплив на громаду м. Борислава, туристів в 

місті та в цілому на мешканців Бориславської міської 

територіальної громади.  

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Утримувачем вигод від реалізації проекту будуть мати 

мешканці Бориславської міської територіальної громади, та 

приїжджі громадяни, це становить близько 38 тис. людей 

Стислий опис 

проєкту: 

Покриття тротуарів на вулицях центральної частини міста буде 

влаштовано з бруківки, проектом передбачені влаштування 

загонів та відповідно до норм проектування відповідних плиток 

для незрячих людей. Тротуар буде мати відповідний нахил 

який унеможливить накопичення води під час дощових опадів. 

Очікувані 

результати: 

Внаслідок реалізації проекту покращиться благоустрій міста, 

Зросте привабливість міста, що буде сприяти розвитку 

територіальної громади.  

Ключові заходи 

проєкту: 

Необхідно: 1) розробити робочий проект та кошторис (ПКД) на 

кожну вулицю. 

2) Отримати позитивний висновок експертизи проекту. 

3) Вишукати кошти на реалізацію проекту. 

4) Провести тендерні закупівлі робіт. 

5) Провести роботи передбачені в проекті. 

Період здійснення:  2022 – 2024 роки: 

Орієнтовна вартість 
проєкту, млн. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

4,704 4,690 5,831 15,225 

Джерела фінансування: Міський, обласний бюджети 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проєкту: 

Управління житлово-комунального господарства та 
енергозбереження Бориславської міської ради, Бориславська 
міська рада, Львівська Обласна рада  
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Інше:  

 

Завдання Стратегії, 
якому відповідає 
проект: 

2.5.2. Розвиток мереж водопостачання об’єктів очистки води, 
водовідведення та очистки стоків 

Назва проекту: 
Капітальний ремонт Локального водозабору «Ріпне» в м. 
Бориславі Львівської області  

Цілі проекту: 
Внаслідок реалізації проекту буде відновлено належну очистку 
та знезараження води . КП «Вододар» зможе збільшити дебет 
води в мережах міста належної якості. 

Територія на яку 
проект матиме 
вплив: 

Проєкт буде мати вплив на громаду м. Борислава, а саме 
додаткова кількість очищеної  питної води, це близько 1000 
тис. м³ води в добу буде поступати у загальну мережу 
централізованого водопостачання міста.   

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Утримувачем вигод від реалізації проекту будуть мати 
мешканці м. Борислава. Покращення водопостачання та якості 
води відчують близько 35000  громадян міста та юридичні 
особи міста, які є абонентами КП «Вододар». 

Стислий опис 
проекту: 

Діючий локальний водозабір «Ріпне» потребує капітального 
ремонту . Необхідно провести капітальний ремонт гідролізної , 
озера тонкої очистки води, запруди грубої очистки води, та 
огорожі охоронної зони.  

Очікувані 
результати: 

Внаслідок реалізації проекту КП «Вододар» зможе  збільшити 
подачу чистої води з локального водозабору «Ріпне», а це 
дасть можливість збільшити час подачі води до абонентів міста. 
КП «Вододар» зможе збільшити реалізацію води та покращити 
фінансово-господарську. Реалізація проекту дасть можливість в 
мікрорайонах Губичі, вул. В. Великого, Коваліва забезпечити 
цілодобове водопостачання. 

Ключові заходи 
проекту: 

Необхідно: 1) Розробити робочий проект та кошторис. 

2) Отримати позитивний висновок експертизи проекту. 

3) Вишукати кошти на реалізацію проекту. 

4) Провести тендерні закупівлі робіт. 

5) Провести роботи. 

В складі робіт передбачено також пуско-налагоджувальні 
роботи гідролізної. Прогнозована вартість робіт проектованого 
ремонту становить близько 3038,000 тис. грн. 

Період здійснення: 2022 – 2024 роки: 

Орієнтовна вартість 
проекту, млн. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

0,138 2,000 0,900 3,038 

Джерела фінансування: Міський, обласний та державний бюджети 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 

Управління житлово-комунального господарства та 
енергозбереження Бориславської міської ради, Бориславська 
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проекту: міська рада, КП «Вододар»  

Інше:  

 

Завдання Стратегії, 
якому відповідає 
проект: 

2.5.2. Розвиток мереж водопостачання об’єктів очистки води, 
водовідведення та очистки стоків 

Назва проекту: 
Реконструкція локального водозабору «Валька» у м. 
Бориславі Львівської області  

Цілі проекту: 

Внаслідок реалізації проекту буде відновлено належний 
водозабір води, проведена її очистка та подача води з 
відповідним тиском до споживачів міста.  КП «Вододар» зможе 
збільшити дебет води в мережах міста належної якості. 

Територія на яку 
проект матиме 
вплив: 

Проєкт буде мати вплив на громаду м. Борислава, а саме 
додаткова кількість очищеної питної води, це близько 500 тис. 
м³ води в добу буде поступати у загальну мережу 
централізованого водопостачання міста.  

Орієнтовна 
кількість 
отримувачів вигод 

Утримувачем вигод від реалізації проекту будуть мати 
мешканці м. Борислава. Покращення водопостачання та якості 
води відчують близько 35000  громадян міста та юридичні 
особи міста, які є абонентами КП «Вододар». 

Стислий опис 
проекту: 

Діючий локальний водозабір «Валька» потребує Реконструкції. 
Робочий проект що розроблений у 2011 році потребує 
коригування. Необхідно облаштувати нову вітку забору води 
вище по руслу річки. Потрібно: - змінити принцип 
знезараження води відповідно до сучасних технологій, 
влаштувати озера тонкої та грубої очистки води, огородити 
охоронну зону, провести модернізацію насосної станції.   
Загальна площа насосної станції – 93,5 м ². Продуктивність 
водоочисної установки 500 м³ води в добу. Довжина 
водопроводу з П/Е 1813 м.  

Очікувані 
результати: 

Внаслідок реалізації проекту КП «Вододар» зможе  збільшити 
подачу чистої води з локального водозабору «Валька», а це 
дасть можливість збільшити час подачі води до абонентів міста. 
КП «Вододар» зможе збільшити реалізацію води та покращити 
фінансово-господарську. Реалізація проекту дасть можливість 
на вулицях Трускавецька, Зелена, Тустановецька, Гонти, 
Модрицька та мікрорайоні Тустановичі, забезпечити 
цілодобове водопостачання. 

Ключові заходи 
проекту: 

Необхідно: 

1) Взяття земельної ділянки у постійне користування 

2) Відкоригувати робочий проект та кошторис. 

3) Отримати позитивний висновок експертизи проекту. 

4) Вишукати кошти на реалізацію проекту. 

5) Провести тендерні закупівлі робіт. 
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6) Провести роботи. 

В складі робіт передбачено також пуско-налагоджувальні 
роботи очисної споруди. 

Прогнозована вартість робіт проектованої реконструкції 
водозабору становить близько 17590,000 тис. грн. 

Період здійснення: 2022 – 2024 роки: 

Орієнтовна вартість 
проекту, млн. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

0,590 8,000 9,000 17,590 

Джерела 
фінансування: 

Міський, обласний та державний бюджети можливо кошти 
ДФР 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Управління житлово-комунального господарства та 
енергозбереження Бориславської міської ради, Бориславська 
міська рада, КП «Вододар» 

Інше:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План заходів з реалізації у 2022-2024 роках Стратегії розвитку 
Бориславської міської територіальної громади на 2022-2027 роки 

106 
 

 

 

Завдання Стратегії, 

якому відповідає 

проєкт: 

2.5.2. Розвиток мереж водопостачання об’єктів очистки води, 

водовідведення та очистки стоків. 

Назва проєкту: Реконструкція водопроводу на вулиці Зеленій в м.Бориславі 

Львівської області. 

Цілі проєкту: 

Підвищення якості життя населення 

Розвиток та модернізація систем водопостачання у 

Бориславській міській територіальній громаді з покращенням 

якості обслуговування абонентів та забезпеченням мешканців 

якісною питною водою. 

Модернізація системи водопостачання по вул. Зеленій у м. 

Бориславі. 

Територія на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

вул. Зелена, м. Борислав, Бориславська міська територіальна 

громада  

Орієнтовна 

кількість 

отримувачів вигод 

Мешканці Бориславської міської територіальної громади 

Дрогобицького району, зокрема вулиці Зеленої в м. Бориславі. 

Абонентів – 98. Загальна чисельність 294 осіб та мешканці 

прилеглих вулиць – 3587 абонентів.  

Стислий опис 

проєкту: 

Проєкт акцентує увагу на проблемі, яка стримує сталий 

розвиток громади у сфері водопостачання. 

У Бориславській МТГ з 247 км водопровідних мереж – 187 км 

знаходяться в незадовільному стані та вичерпали свій 

експлуатаційний період, адже прокладені ще у 50-их роках 

минулого сторіччя. Комунальне підприємство «Вододар» надає 

послуги централізованого водопостачання населенню 

м.Борислава (34725 осіб). За сприяння Бориславської міської 

ради протягом 2016-2020рр. вдалось замінити 50 км 

водопроводів міста завдяки співфінансуванню різних програм 

державного та обласного рівнів. Проведені заходи дозволили 

суттєво зменшити втрати води, покращити її якість, зменшити 

соціальну напругу. Роботи по заміні водопроводів 

Бориславської МТГ продовжуються, але першочергової серед 

інших потребується заміна сталевого центрального 

водопроводу діаметром 300 мм по вул.Зеленій, що збудований 

ще у 1965р. На цій ділянці постійно виникають витоки, 
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внаслідок яких збільшуються втрати води. 

Реконструкція водопроводу передбачає заміну чавунних та 

сталевих труб на поліетиленові труби. 

Реалізація проєкту вирішить наявну у громаді проблему 

неякісного водопостачання мешканців вул.Зеленої та мінімізує 

втрати води, спричинені витоками через непридатний до 

використання водопровід, термін експлуатації якого давно 

закінчився.  

Очікувані 

результати: 

Реконструкція водопроводу з використанням поліетиленових 

труб у кількості 2540 м.п. та заміна зношеного водопроводу по 

вул. Зеленій протяжністю 1,2 км. 

Ключові заходи 

проєкту: 

Наявна  проектно-кошторисна документація.  

Виконання будівельних робіт. 

Виділення відповідних видатків із бюджетів різних рівнів. 

Введення водопроводу в експлуатацію. 

Період здійснення:  2022 – 2024 роки: 

Орієнтовна вартість 

проєкту, млн. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

1,670 0 0 1,670 

Джерела 

фінансування: 

Місцевий бюджет, кошти інших джерел 

 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Управління житлово-комунального господарства та 

енергозбереження Бориславської міської ради 

Інше: 
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Завдання Стратегії, 

якому відповідає 

проєкт: 

2.5.2. Розвиток мереж водопостачання об’єктів очистки води, 

водовідведення та очистки стоків. 

Назва проєкту: 
Виготовлення ПКД на будівництво очисних споруд рідких 

побутових стоків на вулиці Дрогобицькій у м. Бориславі 

Львівської області 

Цілі проєкту: Очищення рідких побутових стоків в м. Бориславі. 

Територія на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Проєкт буде мати вплив м. Борислава  

Орієнтовна 

кількість 

отримувачів вигод 

Утримувачем вигод від реалізації проекту будуть мати 

мешканці м. Борислава, це становить близько 25 тис. людей. 

Стислий опис 

проєкту: 
Очищення  побутових стоків на Бориславської міської 

територіальної громади 

Очікувані 

результати: 

Реалізація проекту дозволить удосконалити технологічний 

процес очищення стоків та покращить вплив на навколишнє 

середовище Дасть змогу зменшити витрати на очищення 

побутових стоків. 

Ключові заходи 

проєкту: 

Необхідно: 

1) Виготовлення ПКД, Отримання експертного звіту 

2) Розроблення завдання на проектування 

3) Розроблення ТУ 

Період здійснення:  2022 – 2024 роки: 

Орієнтовна вартість 

проєкту, млн. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

0,500  0,500 0,500 1,500 

Джерела 
фінансування: 

Державний, обласний, міський бюджети, а також інші інвесиції 
 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Управління житлово-комунального господарства та 

енергозбереження Бориславської міської ради, Бориславська 

міська рада, Львівська Обласна рада, інщі суб’єкти 

господарювання. 
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Інше:  

 

 

Завдання Стратегії, 

якому відповідає 

проєкт: 

2.5.2. Розвиток мереж водопостачання об'єктів очистки 

води,водовідведення та очистки стоків. 

Назва проєкту: 
Виготовлення ПКД на  реконструкцію локальних 

водозаборів, м.Борислав : 

" Ріпне", "Валька", "Штателянди", "Раточин", "Котовець". 

Цілі проєкту: 

Підвищення якості життя населення  

Розвиток та модернізація систем водопостачання у 

Бориславській міській територіальній громаді з покращенням 

якості обслуговування абонентів та забезпеченням мешканців 

якісною питною водою. 

Територія на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

 Проєкт буде мати вплив на мешканців м. Борислав 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 
Утримувачем вигод від реалізації проекту будуть мати 

мешканці Борислава, що становить близько 20 тис. людей 

Стислий опис 

проєкту: 
Заміна та модернізація обладнання, влаштування систем 

доочистки та знезараження води. 

Очікувані 

результати: 
Реалізація проекту являється першим кроком до подальшої 

реалізації реконструкції локальних водозаборів м.Борислав.. 

Ключові заходи 

проєкту: 

Необхідно: 

1) Виготовити ПКД, Отримання експертного звіту, 

2) Розроблення завдання на проектування 

3) Розроблення ТУ 

Період здійснення:  2022 – 2024 роки: 

Орієнтовна вартість 

проєкту, млн. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

0,300 0,300 0,400        1,000 

Джерела фінансування: 
Державний, обласний, міський бюджети, а також інші 

інвесиції 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 

Управління житлово-комунального господарства та 
енергозбереження Бориславської міської ради, Бориславська 
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проєкту: міська рада, Львівська Обласна рада, інщі суб’єкти 
господарювання. 

Інше:  

 

Завдання Стратегії, 

якому відповідає 

проєкт: 

2.5.2. Розвиток мереж водопостачання об'єктів очистки 

води,водовідведення та очистки стоків. 

Назва проєкту: 
"Реконструкція насосної станції (бойлерна №2). 

Доочищення води". "Реконструкція насосної станції 

(бойлерна №2). Резервуари" 

Цілі проєкту: 

Підвищення якості життя населення. Розвиток та модернізація 

систем водопостачання у Бориславській міській територіальній 

громаді з покращенням якості обслуговування абонентів та 

забезпеченням мешканців якості питною водою. Модернізація 

системи водопостачання по вул. Коваліва м. Борислав 

Територія на яку  

проєкт матиме вплив: 

вул. Коваліва м. Борислава, Бориславська міська територіальна 

громада  

Орієнтовна 

кількість 

отримувачів вигод 

Мешканці Бориславської міської територіальної громади 

Дрогобицького району, зокрема вулиці Коваліва в м. Бориславі. 

Абонентів -1500. Загальна чисельність 4000 осіб. 

Стислий опис 

проєкту: 

Проведення реконструкції водопровідної станції. 

Реконструкцією повинно передбачатись вибір ефективної 

технології обробки питної та відновлення якісного технічного 

стану споруд і обладнання. 

Очікувані 

результати: 

Забезпечення населення м. Борислав якісною питною водою 

відповідно до державних норм, забезпечення гарантовано 

якісною питною водою в епідемічному відношенні. 

Підвищення ефективності роботи насосної станції підкачки 

води.  

Ключові заходи 

проєкту: 

Необхідно:        1). Вишукати кошти на реалізацію проекту. 

2)Провести тендерні закупівлі робіт. 

3)Провести роботи передбачені в проекті. 

4)Прийняти об’єкт в експлуатацію. 

Період здійснення:  2022 – 2024 роки: 

Орієнтовна вартість 
проєкту, млн. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

1,500 1,500 1,507 4,507 

Джерела фінансування: Державний, обласний, міський бюджети, а також інші 
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інвестиції 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проєкту: 

Управління житлово-комунального господарства та 
енергозбереження Бориславської міської ради, Бориславська 
міська рада, Львівська Обласна рада, інщі суб’єкти 
господарювання. 

Інше:  

 

Завдання Стратегії, 

якому відповідає 

проєкт: 

2.5.2.Розвиток мереж водопостачання об'єктів очистки 

води,водовідведення та очистки стоків. 

Назва проєкту: 
Реконструкція водопроводів по вулицях: Шевченка, 

Церковна, Потік, Мазепи, Івасюка, С.Петлюри, Палія, 

Транспортна у м. Бориславі Львівської області. 

Цілі проєкту: 

Підвищення якості життя населення. 

Розвиток та модернізація систем водопостачання у 

Бориславській міській територіальній громаді з покращенням 

якості обслуговування абонентів та забезпеченням мешканців 

якісною питною водою. Модернізація системи водопостачання 

м.Бориславі 

Територія на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

м.Борислав, Бориславська міська територіальна громада  

Орієнтовна 

кількість 

отримувачів вигод 

Мешканці Бориславської міської територіальної громади 

Дрогобицького району, зокрема вулиці Палія, Транспортна, 

Шевченка, Церковна, Потік, Івасюка, Петлюри в м. Бориславі. 

Абонентів -298.Загальна чисельність 745 осіб та мешканців 

прилеглих вулиць -8тис. абонентів. 

Стислий опис 

проєкту: 

Проєкт акцентує увагу на проблемі, яка стримує сталий 

розвиток громади у сфері водопостачання. У Бориславській 

МТГ з 247 км водопровідних мереж – 187 км знаходяться в 

незадовільному стані та вичерпали свій експлуатаційний 

період, адже прокладені ще у 50-их роках минулого сторіччя. 

КП"Вододар" надає послуги централізованого водопостачання 

населенню м. Борислав (34725 осіб). За сприяння 

Бориславської міської ради протягом 2016-2020рр. вдалось 

замінити 50 км водопроводів міста завдяки спів фінансуванню 

різних програм державного та обласного рівнів. Проведені 

заходи дозволили суттєво зменшити втрати води, покращити її 

якість, зменшити соціальну напругу. Роботи по заміні 
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водопроводів Бориславської МТГ продовжуються, але 

першочергової серед інших потребується заміна сталевого 

центрального водопроводу діаметром 400 по вулицях Палія, 

Транспортна, Шевченка, Церковна, Потік, Івасюка, Петлюри, що 

збудований ще у 1965р. На цій ділянці постійно виникають 

витоки, внаслідок яких збільшуються втрати води. 

Реконструкція водопроводу передбачає заміну чавунних 

та сталевих труб на поліетиленові труби. 

Реалізація проекту вирішить наявну у громаді проблему 

неякісно водопостачання мешканців вулиць Палія, 

Транспортна, Шевченка, Церковна, Потік, Івасюка, Петлюри та 

мінімізує втрати води, спричинені витоками через непридатний 

до використання водопровід,термін експлуатації якого давно 

закінчився. 

Очікувані 

результати: 

 Внаслідок реалізації проекту  планується зменшення втрат 

води на 7%, що дасть змогу зменшити використання 

електричної енергії та продовжить час подачі  води мешканцям 

м. Борислава. 

Ключові заходи 

проєкту: 

Необхідно: 

1) Вишукати кошти на реалізацію проекту. 

2) Провести тендерні закупівлі робіт. 

  3) Провести роботи передбачені в проекті. 

  4) Прийняти об’єкт в експлуатацію 

Період здійснення:  2022 – 2024 роки: 

Орієнтовна вартість 

проєкту, млн. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

4,000 4,000 4,000 12,000 

Джерела 

фінансування: 
Місцевий бюджет, кошти інших джерел. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Управління житлово-комунального господарства та 

енергозбереження Бориславської ради. 

Інше:  
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Завдання Стратегії, 
якому відповідає 
проект: 

2.5.3. Благоустрій території громади та розвиток громадських 
просторів  

Назва проекту: 
Зробимо скляні конструкції фасаду кінотеатру “Каменяр” 
сучасними! 

Цілі проекту: 

Забезпечення відкритості, прозорості і саме головне 
забезпечення тепла і надання призентабельного ,сучасного 
вигляду приміщення громадського простору в фоє кінотеатру 
“Каменяр” 

Територія на яку 
проект матиме 
вплив: 

Бориславська ОТГ 

Орієнтовна 
кількість 
отримувачів вигод 

Близько 20 тисяч осіб 

Стислий опис 
проекту: 

Проєкт передбачає повну реконструкцію вікон будівлі КНП 
"Кінотеатр "Каменяр" (заміна застарілих вікон на сучасні віконні 
блоки з металопластика), що спрямована, перш за все, на 
естетичний вигляд будівлі, яка розташована в самому центрі 
міста, по-друге, на створення оптимального температурного 
режиму для функціонування ТІЦ та громадського простору, по-
третє, вирішення проблеми ефективного використання 
енергетичних ресурсів. 
За час роботи закладу віконні блоки прийшли в повну 
непридатність. На сьогодні старі віконні рами деформовані, 
скло у віконних рамах просідає, і спотворює естетичний вигляд 
будівлі. 

Також в нашому Каменярі ми проводим що тижня дискотеки 
для молоді а раз в місяць дискотеку 30+ які збирають велику 
кількість людей, а на чемпіонати світу чи Європи з футболу ми 
влаштовуєм фанзони для перегляду матчів за участю збірної 
України де також збирається 500-800 вболівальників! 

На даний час із 36 вікон цілими є чотири вікна , решта мають 
тріщини , забиті ДСП , що створює не презентабельний вигляд 
нашої будівлі. 

Із заміною вікон ми забезпечим місту і Каменяру достойний 
вигляд, збільшимо шумоізоляцію і взимовий період зможем 
приймати мешканців нашого ОТГ в комфортних теплових 
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умовах. 

Очікувані 
результати: 

Реалізація вказаного проекту дасть можливість повноцінно 
використовувати приміщення за призначенням і зменшити 
енерговитрати на 40-60% 

Ключові заходи 
проекту: 

 Виготовлення проектно кошторисної документації 
 Демонтаж старої конструкції вікон 
 Встановлення енергозберігаючих металопластикових вікон, 
підвікоників, зливів 
 облаштування відкосів 
 Вивіз демонтованих вікон 

Період здійснення:  2022 – 2024 роки: 

Орієнтовна 
вартість проекту, 
млн. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

1,500   1,500 

Джерела 
фінансування: 

Державний, місцевий бюджет Бориславької ОТГ, кошти проектів 
та програм МТД, кошти інвесторів 

Ключові потенційні 
учасники 
реалізації проекту: 

Виконавчий комітет Бориславської міської ради; 
Територіальні органи міністерств та інших центральних органів 
виконавчої влади (суб’єкти надання адміністративних послуг); 
Причетні установи та організації 

Інше:  
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Завдання Стратегії, 
якому відповідає 
проект: 

2.5.3. Просторовий розвиток і благоустрій території громади та 
розвиток громадських просторів  

Назва проекту: 
Реконструкція  Бориславського міського парку культури і 
відпочинку Бориславської міської ради Львівської області 

Цілі проекту: 
створення комфортних та безпечних умов для перебування, 
відпочинку, культурного та освітньо-пізнавального дозвілля в 
Бориславському міському парку культури і відпочинку 

Територія на яку 
проект матиме 
вплив: 

м. Борислав, вул. Шевченка, 37 

Орієнтовна 
кількість 
отримувачів вигод 

Отримувачами вигод від реалізації проекту будуть усі соціальні 
та вікові групи мешканців Бориславської МТГ, а також 
навколишніх населених пунктів, а також туристи як з України, 
так із-за кордону, загалом більше 100000 осіб 

Стислий опис 
проекту: 

Проєкт передбачає здійснення капітальних робіт по 
благоустрою та озелененню території парку із встановленням 
нових об'єктів та реконструкцією/капітальним ремонтом 
наявних відповідно до функціонального зонування території, 
впроваджуючи сучасні енергозберігаючі  технології та 
дотримуючись принципів безбар’єрності, доступності, 
інклюзивності, сталого розвитку та збереження навколишнього 
середовища. 

 
Очікувані 
результати: 

Облаштовано 12.7096 га паркової зони для комфортного, 
безпечного та безбар'єрного перебування, відпочинку та 
пізнавального дозвілля для місцевих мешканців, гостей та 
туристів м. Борислава 

Ключові заходи 
проекту: 

 Виготовлення ПКД на реконструкцію парку 
 облаштування мультифункціонального спортивного 

майданчика 
 реконструкція мереж вуличного освітлення та пішохідних 

доріжок 
 облаштування бігових та велодоріжок, велопарковок 
 реконструкція центрального входу 
 облаштування зон паркування 
 облаштування берега озера 
 капітальний ремонт “Зеленого театру” 
 реконструкція “Дитячого містечка”  
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 ландшафтний дизайн та озеленення території 
 встановлення системи відеонагляду та WiFi 
 облаштування майданчику для вигулу тварин 
 облаштування кімнати матері і дитини 
 облаштування відпочинкової зони для барбекю 
 облаштування сімейної зони відпочинку з кафе 
 облаштування скансену нафтової промисловості Борислава 
 створення нових туристичних локацій 
 облаштування візит-центру з тренінговими залами та 

оглядовою вежею 
 водовідвід та облаштування галереї води типу «Нафтуся» 

Період здійснення:  2022 – 2024 роки: 

Орієнтовна 
вартість проекту, 
млн. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

7,200 18,000 10,000 35,200 

Джерела 
фінансування: 

 субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій  

 кошти місцевого бюджету  

 грантові кошти, інші джерела фінансування не заборонені 
чинним законодавством  

Ключові потенційні 
учасники 
реалізації проекту: 

 КНП “Бориславський міський парк культури і відпочинку” 

 Бориславська міська рада 

 Львівська обласна рада 

 Львівська облдержадміністрація 

 Міністерство розвитку громад та територій України 

 Кабінет міністрів України 

Інше:  
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Завдання Стратегії, 
якому відповідає 
проект: 

2.5.3. Просторовий розвиток і благоустрій території громади та 
розвиток громадських просторів  

Назва проекту: 

Розроблення комплексного плану просторового розвитку 
території Бориславської міської територіальної громади 
Дрогобицького району Львівської області  

Цілі проекту: 
Забезпечення сталого розвитку територіальної громади її 
населених пунктів, як єдиної системи розселення і території за 
їх межами. 

Територія на яку 
проект матиме 
вплив: 

Бориславська міська територіальна громада Дрогобицького 
району Львівської області  

Орієнтовна 
кількість 
отримувачів вигод 

39000 чол. – громада Бориславської міської територіальної 
громади Дрогобицького району 

Стислий опис 
проекту: 

Відсутність містобудівної документації не дає прийняти 
концептуальне рішення щодо напрямків розвитку території, 
функціонального призначення певних зон, розвитку вулично-
дорожньої мережі, об’єктів інженерної інфраструктури, 
збереження культурної спадщини, екологічних, соціальних та 
економічних вимог щодо розвитку територій. Комплексний 
план забезпечить сталий розвиток територіальної громади її 
населених пунктів, як єдиної системи розселення і території за 
їх межами. 

 
Очікувані 
результати: 

Затверджено комплексний план просторового розвитку 
території Бориславської міської територіальної громади 
Дрогобицького району Львівської області 

Ключові заходи 
проекту: 

Створення робочої групи та робота стратегічної сесії. 
Підготовка та схвалення завдання складу та змісту на 
розроблення містобудівної документації. 
Підготовка кошторису.  
Розроблення містобудівної документації . 
Проведення експертизи містобудівної документації. 
Погодження містобудівної документації. 
Виділення відповідних видатків із бюджетів різних рівнів. 

Період здійснення:  2022 – 2024 роки: 
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Орієнтовна 
вартість проекту, 
млн. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

10,000 5,000 5,000 20,000 

Джерела 
фінансування: 

здійснити за рахунок коштів  місцевого бюджету, коштів 
міжнародної технічної та/або фінансової допомоги, у тому 
числі у вигляді грантів. 

Ключові потенційні 
учасники 
реалізації проекту: 

Відділ архітектури та містобудування управління комунальної 
власності, земельних відносин та архітектури Бориславської 
міської ради 

Інше:  

 
 

 

Завдання 
Стратегії, якому 
відповідає 
проект: 

2.5.3. Просторовий розвиток і благоустрій території громади та 
розвиток громадських просторів  

Назва проекту: 
Реконструкція Благоустрою центральної площі імені І. Франка в 
м. Бориславі Львівської області  

Цілі проекту: 

Провести реконструкцію площі І. Франка із заміною 
асфальтобетонного покриття площі, тротуарів на гранітну 
бруківку,із влаштуванням піщохідного фонтану та відпочинкових 
зон. Також передбачено влаштування дорожньої розв’язки 
перехрестя вулиць Шевченка, Міцкевича, Д. Галицького, Івасюка.  

Територія на яку 
проект матиме 
вплив: 

Проєкт буде мати вплив на громаду м. Борислава та в цілому на  
Бориславську міську територіальну громаду; на туристів, водіїв  

Орієнтовна 
кількість 
отримувачів 
вигод 

Мешканці м. Борислава та навколишніх населених пунктів, це  
близько 50000  громадян.  

Стислий опис 
проекту: 

Реконструкція пл. Івана Франка знаходиться у центральній частині 
міста, на ній проходять громадські святкування. Люди проводять 
відпочинок на лавочках. Це лице міста для всіх громадян які 
живуть та відвідують місто.  

Територія на якій заплановано провести реконструкцію становить 
8140 м² в тому числі ; 

 Площа замощення гранітною бруківкою – 5497 м²  ;  

 Декоративне металеве огородження від проїзної частини 
дороги – 240 м.; 

 Встановлення лавочок – 48 шт.; 

 Встановлення світильників вуличного освітлення – 40 шт.; 

 Улаштування альпійських гірок, клумб,газонів та висаджування 
дерев на прощі – 3201 м²; 

 Влаштування пішохідного фонтану з гранітних плит – 140 м² 

Очікувані Внаслідок реалізації проекту покращиться автомобільна розв’язка 
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результати: на перехресті доріг вулиць Шевченка, Міцкевича, Д. Галицького, 
Івасюка. Покращиться вигляд центральної частини міста. 
Збільшиться привабливість міста для туристів. Покращиться одна 
із рекреаційних зон для громадян територіальної громади. 

Ключові заходи 
проекту: 

Необхідно:   1) Вишукати кошти на реалізацію проекту. 

2) Провести тендерні закупівлі робіт. 

3) Провести роботи. 

Період 
здійснення: 

2022 – 2024 роки: 

Орієнтовна 
вартість проекту, 
млн. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

5,069 5,000 10,0 20,069 

Джерела 
фінансування: 

Міський та державний бюджети, кошти ДФРР 

Ключові 
потенційні 
учасники 
реалізації 
проекту: 

Управління житлово-комунального господарства та енергозбе-
реження Бориславської міської ради, Бориславська міська рада. 

Інше:  
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Завдання Стратегії, 
 якому відповідає 
проєкт 

2.6.2. Розвиток системи електронних послуг та цифрової 

грамотності. SMART City. 

Назва проєкту: 
Придбання комп’ютерної техніки з метою участі у роботі 

мережі регіонального офлайн хабу з розвитку цифрової 

грамотності населення МТГ 

Територія на яку 

проєкт матиме вплив: 
Бориславська МТГ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Держслужбовці, люди похилого віку, безробітні, люди з 

інвалідністю, підприємці,, молодь тощо. Загальна чисельність 

до 20,0 тис. чол. 

Стислий опис проєкту: 

Закупівля комп’ютерної техніки дасть можливість відкрити 

офлайн-центр для навчання населення громади з цифрової 

грамотності з метою ефективного використання цифрових 

технологій та послуг. 

Очікувані результати: 

 розвинута цифрова культура населення; 

 збільшення споживання цифрових послуг; 

 впровадження смарт-рішень; 

 підвищений індекс використання державних та 
муніципальних е-сервісів; 

 втілення принципу «освіта протягом життя»; 

 зменшення рівня кібератак та цифрових шахрайств. 

Ключові заходи 

проєкту: 

1. Моніторинг цінової політики. 

2. Тендерні процедури. 

3. Укладення угоди з постачальником. 

4. Закупівля. 

5. Монтаж комп’ютерної техніки. 

Період здійснення:  2022 – 2024 роки: 

Орієнтовна вартість 

проєкту, млн. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

0,100 0,100 0,100 0,300 

Джерела Обласний бюджет, місцевий бюджет 
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фінансування: 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Бориславська міська територіальна громада 

Інше:  

 


