
НАЙБІЛЬШІ ПРОЕКТИ - 2016

Район
Населений 

пункт 
Назва обєкта тис. грн. 

Турківський с. Либохора
Будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 480 учнівських місць в с.Либохора 

Турківського району Львівської області
10 000,000

Сколівський с. Коростів
Неповна середня школа на 150 учнів в с. Коростів Сколівського району Львівської 

області (коригування проекту)
7 400,000

Дрогобицький с. Сторона

Добудова школи та реконструкція системи опалення із застосуванням 

енергозберігаючих технологій с. Сторона Дрогобицького району Львівської області. 

Коригування

6 066,690

Старосамбірський
м. Старий 

Самбір

Реконструкція будівлі під хірургічне відділення на 40 ліжок Старосамбірської ЦРЛ по 

вул.Дністрова в м.Старий Самбір
6 000,000

Сколівський
смт 

Синьовидне

Реконструкція з добудовою Верхньосиньовидненської загальноосвітньої школи I—III 

ступеня по вул. Грушевського, 13, смт Синьовидне Сколівського району
5 000,000

Турківський
с. Нижня 

Яблунька

Будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 360 учнівських місць в с.Н.Яблунька 

Турківського району Львівської області
3 464,569

Сколівський
с. Верхня 

Рожанка

Реконструкція з добудовою Верхньорожанської школи I-II ст. на 180 учнівських місць в 

с. Верхня Рожанка Сколівського району Львівської області
3 000,000

Старосамбірський с. Заріччя
Реконструкція «відновлення» зруйнованого мосту з розчисткою русла ріки у с.Заріччя 

Старосамбірського району Львівської області.
2 113,756

Турківський с. Лосинець
Реконструкція навчального корпусу Лосинецької ЗОШ І-ІІ ст. з будівництвом котельні 

Турківського району Львівської області
1 500,000

Турківський м. Турка

Реконструкція та встановлення модульної котельні з твердопаливним котлом в 

Турківській школі-інтернаті I—II ступеня по вул. Василя Стуса, 4, м. Турка, Львівської 

області

1 421,569

Сколівський с. Сопіт Будівництво Народного дому на 50 місць, с. Сопіт Сколівського району 1 000,000

Старосамбірський
м. Старий 

Самбір

Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу №1 по вулиці Героя України 

Богдана Сольчаника, 7 в м. Старий Самбір Львівської області. 
948,063

Старосамбірський с. Стар'ява
Реконструкція будівлі народного дому в с. Стар'ява Старосамбірського району 

Львівської області. 
934,816

Турківський смт Бориня

Реконструкція котельні та встановлення твердопаливного котла в Боринському ліцеї 

народних промислів та ремесел на вул. Вояків УПА, 1 смт Бориня, Турківського району 

Львівської області

833,333
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СПІЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 

ГІРСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 

Інвестиційний клімат

Транспорт

Дорожня інфраструктура

Житлово-комунальне господарство

Архітектура та розвиток містобудування

Сільське господарство

Бізнес

Інноваційний розвиток

Охорона навколишнього природного середовища

Соціальний захист

Охорона здоров'я

Освіта

Культура

Спорт

Старосамбірський

Турківський

Сколівський

Дрогобицький
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Пріоритетність 



STRENGTHS WEAKNESSES

OPPORTUNITIES THREATS

SW

OT

- прикордонне розташування частини 
гірських територій;
- запаси лісових ресурсів;
- наявність великої кількості пам’яток автентичної культурно-
духовної спадщини;
- високий рекреаційний потенціал регіону;
- запаси мінеральних джерел;
- високий гідроенергетичний потенціал;
- наявність різних ландшафтно-кліматичних зон;
- багата флора і фауна.

- малоземелля;
- практична відсутність 

власних енергетичних ресурсів;
- відсутність залізничного сполучення з ЄС, що проходило б 
через гірські території
− концентрація виробництва у містах;
− сповільнений розвиток більшості малих міст, селищ та сіл;
− недостатній розвиток об’єктів соціально-культурного

обслуговування населення прилеглих територій та
транспортних зв’язків, що не дає змоги забезпечити
створення для кожного громадянина (незалежно від місця
його проживання) рівних умов доступу до цих послуг;
− недостатній рівень розвитку соціальної та інженерної
інфраструктури.

- можливість використання гідроресурсів та
вітрової/сонячної енергії в енергетичних цілях;
- покращення координації, управління та відтворення
лісових ресурсів;
- формування територій ефективного землекористування;
- залучення інвестицій у розвідку корисних копалин;
- використання природно-ресурсного потенціалу у розвитку
рекреаційно-туристичної сфери.

- надмірне використання та вичерпання природних
ресурсів, порушення відтворення лісових ресурсів;
- руйнування природних ресурсів внаслідок настання
стихійних лих;
- недостатній контроль за використанням природних
ресурсів (несанкціоноване вирубування лісів,
використання кар’єрів, мисливство, рибальство);
-негативні демографічні тенденції: депопуляція, нелегальна
трудова міграція; відтік робочої сили;
-низька інвестиційна активність.

КОРОТКИЙ  SWOT-АНАЛІЗ 

ГІРСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ЛЬВІВЩИНИ



Структура програми
1. Аналіз сучасного стану розвитку гірських територій Львівщини 

• Галузевий аналіз розвитку гірських територій Львівщини 

• SWOT-аналіз гірських територій Львівщини

• Програмні заходи 

2.1. Економічний розвиток

– Проблематика

– План заходів

– Фінансування

– Цільові індикатори

2.2. Інженерна інфраструктура

2.3. Соціальна сфера

3. Загальні принципи та джерела фінансування Програми

Додатки 

SWOT-аналіз за макрогалузями (економічний розвиток, інженерна 
інфраструктура, соціальна сфера)

Перелік та опис ключових інвестиційних проектів гірських територій  

Система моніторингу та оцінювання ефективності реалізації 

Програми

ПРОЕКТ ПРОГРАМИ - СТРУКТУРА



Дорожня карта розробки програмиДОРОЖНЯ КАРТА РОЗРОБКИ ПРОГРАМИ

Відповідальний виконавець Розділ програми (програмні 
заходи)

Департамент економічної 
політики

Економічний розвиток 
Департамент АПК 

Управління туризму та курортів 

Департамент архітектури 

Інженерна інфраструктура 

Департамент ЖКГ

Департамент ПЕК

Департамент екології

Департамент дорожнього 
господарства 

Департамент культури

Соціальна сфера 
Департамент охорони здоров’я

Департамент освіти 

Управління спорту 

+ депутатський корпус, РДА, ОМС, наука

Проблематика
План заходів
Фінансування
Цільові індикатори



Дорожня карта розробки програмиDEADLINES

01.06.2017 01.08.2017 01.08.2017 01.09.2017


