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Тростянецька об’єднана територіальна громада Львівської області

Розташування: південно-східна частина Львівської області. Через її територію з півночі
проходить дорога міжнародного значення Київ – Чоп (ділянка Львів – Стрий).

Площа: 190,4 км2.
Населення: близько 8 тис. осіб.
Склад: 17 сіл.
Рік утворення: 2015.

Спеціалізація: промислово-аграрна. На території громади діють промислові, будівельні,
транспортні та сільськогосподарські підприємства.

Громада багата на пам’ятки культурної та природної спадщини:
- Стільське городище – середньовічне городище білих хорватів у Західній Україні, яке досягло
свого розквіту у IX – X ст.;
- Відпочинкова зона із каскадом з 8-ми озер у селі Стільсько;
- Гірськолижний витяг «Казкова поляна» у селі Поляна;
- Історичний центр галицьких німців на території села Тернопілля, є колишня німецька база.
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Заходи для підготовки Дорожньої карти

1. Обговорення проекту Дорожньої карти із старостами сіл та працівниками Тростянецької ОТГ;

2. Фокус-група із підприємцями Тростянецької ОТГ.

Заходи адвокаційної кампанії Дорожньої карти
1. Представлення Дорожньої карти членам Виконавчого комітету Тростянецької ОТГ;

2. Представлення Дорожньої карти депутатам Тростянецької ОТГ;

3. Обговорення проекту Програми підтримки бізнесу у Львівській області із представниками
Департаменту економічної політики Львівської обласної державної адміністрації;

4. Обговорення проекту Програми підтримки бізнесу у Львівській області із представниками
профільних депутатських комісії Львівської обласної ради;

5. Публічне представлення Дорожньої карти представникам влади та підприємцям
Тростянецької ОТГ.
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Проблеми для розвитку МСП у Тростянецькій ОТГ

- Відсутність інструментів фінансової підтримки МСП і складність доступу до коштів для
розвитку бізнесу;

- Важко знайти висококваліфіковані кадри;
- Недостатність інформаційної підтримки підприємців;
- Складні процедури підключення до електроенергії та отримання дозвільних ліцензій. Це

питання не відноситься до компетенції Тростянецької ОТГ і його потрібно вирішувати на
загальнодержавному рівні.

- Відсутність зведеної інформації по земельних ділянках і приміщеннях, які можна
використовувати для ведення підприємницької діяльності;

- Незадовільний стан інженерно-технічних мереж.

- Відсутність комплексного туристичного продукту регіону, наявність якого створила б умови для
розвитку існуючих та появі нових бізнесів, недостатній рівень туристичної промоції громади;

- Транспортна інфраструктура: низька якість доріг і відсутність залізниці.
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Заходи Дорожньої карти розвитку МСП Тростянецької ОТГ:

1. Підвищення інституційної спроможності влади для роботи з підприємцями;

2. Підготовка інвестиційних пропозицій;

3. Розвиток підприємництва у сфері туризму.
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Результат реалізації проекту:

1. Одноголосне затвердження Дорожньої карти сесією Тростянецької ОТГ (21 – «за»);
2. Підготовлено проект Програми підтримки бізнесу у Львівській області;
3. Вісім проведених заходів;
4. 104 учасники заходів;
5. Представники 41 організації взяли участь в заходах проекту;
6. Підготовлено 6 інформаційних бюлетенів про реалізацію проекту;
7. 41 згадка про проект та заходи в інтернет-ЗМІ та соціальних мережах.
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Впровадження заходів Дорожньої карти:

1. Підготовлено заявку на Програму транскордонної співпраці Польща-Білорусь-Україна 2014-
2020, яка включає в себе всі заходи Дорожньої карти 3-ого пріоритетного напрямку «Розвиток
підприємництва у сфері туризму»;

2. Розробляється Генеральний план території Тростянецької ОТГ на основі потреб
підприємництва. Сільська рада розпочала розробку Генеральних планів для окремих сіл і планує
продовжувати роботу в цьому напрямку;

3. Готуються ділянки промислового і сільськогосподарського призначення для їх передачі
інвесторам в користування.
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