
 
УКРАЇНА 

ПАСІЧНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Надвірнянського району Івано-Франківської області 
Восьме скликання 

Четверта сесія 

 

РІШЕННЯ 

 

від 12 березня 2021 № 53-4/2021 

село Зелена  

 

Про затвердження місцевих 
програм, які 
фінансуватимуться за 
рахунок коштів бюджету 
Пасічнянської 
територіальної громади 

 

 

Відповідно до ст. 26, Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи пропозиції та рекомендації постійної комісії з питань 
соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, податків та інвестицій, 

сільська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити місцеві програми, які фінансуватимуться за рахунок коштів 

бюджету Пасічнянської територіальної громади згідно додатків 1-9. 

2. Встановити, що бюджетні призначення для реалізації заходів програм 
передбачаються щорічно при формуванні бюджету Пасічнянської 
територіальної громади, виходячи із можливості його дохідної частини, інших 
джерел. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію комісія з 
питань з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, податків 
та інвестицій (Є. О. Космірак). 

 

 

 

Сільський голова                                                                 Андрій ГУНДА 



Додаток 1  
до рішення сільської ради 

від 12.03.2021 № 53-4/2021 

«Про затвердження місцевих 
програм, які фінансуватимуться за 
рахунок коштів бюджету 
Пасічнянської територіальної 
громади» 

 

ПАСПОРТ 

програми розвитку фізичної культури, молодіжної політики та спорту в 
Пасічнянській сільській територіальній громаді на 2021-2025 роки 

 

1. Ініціатор розроблення Програми: Управління освіти, культури, 
молоді та спорту. 

2. Розробник Програми: Управління освіти, культури, молоді та спорту. 
3. Термін реалізації Програми: впродовж 2021-2025 років. 
4. Етапи фінансування Програми: впродовж 2021-2025 років. 
5. Обсяги фінансування Програми (тис. грн.): 

Роки 

Обсяги фінансування (тис. грн.) 

всього 

в т.ч. за джерелами фінансування 

Бюджет Пасічнянської 
територіальної громади 

інші джерела 

2021-2025, 

в т.ч.: 
2110 2110  

2021 410 410 - 

2022 300 300 - 

2023 300 300  

2024 300 300  

2025 300 300  

6. Очікувані результати виконання Програми:  
- розвиток фізичної культури та спорту; залучення дітей, підлітків і 

молоді до регулярних занять фізичною культурою та спортом; підвищення 
рівня залучення громадян  до занять фізичною культурою та спортом до 15 

відсотків від загальної кількості населення територіальної громади ;  
- покращення стану матеріально-технічної бази закладів фізичної 

культури і спорту; якісний підбір кадрів відповідно до освітньо-

кваліфікаційного рівня; належні умови для більш ефективної підготовки 
спортсменів високої майстерності.  

- підвищення ефективності реалізації державної молодіжної політики, 
посилення практичної діяльності органів державної влади в цій сфері, 
інститутів громадянського суспільства, органів молодіжного та 
студентського самоврядування, що сприятимуть повноцінному розвиткові 
молоді Пасічнянської громади, ширшого залучення її до процесів 
перетворень у країні. 



7. Термін проведення звітності: щоквартально до 10 числа місяця, 
наступного за звітним періодом. 
 

Замовник Програми: 
Управління освіти, культури, 
молоді та спорту                                                                     Надія ТИМЧУК 

 

Керівник Програми: 
Заступник сільського голови                                    Володимир КРОШКОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Програма розвитку фізичної культури, молодіжної політики та спорту в 
Пасічнянській сільській територіальній громаді на 2021-2025 роки 

 

Мета Програми 

Програма розвитку фізичної культури, молодіжної політики та спорту на 
2021-2025 роки (далі – Програма) – це комплекс заходів, які спрямовані на 
підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері фізичної 
культури, молоді та  спорту. 

Реалізація Програми забезпечить: 
- створення умов для покращення фізичного потенціалу і здоров'я 

населення, прискорить процес адаптації фізкультурно-спортивного руху до 
ринкових відносин, дасть змогу вийти на рівень передових показників 
фізичного розвитку населення та спортивних досягнень; 

- створення сприятливих передумов для життєвого самовизначення та 
самореалізації молодих громадян, підтримки їхньої інноваційної діяльності, 
розвитку інститутів громадянського суспільства, органів молодіжного та 
студентського самоврядування, сприяння їх роботі у вирішенні нагальних 
проблем молоді. 

Метою Програми є: 
– формування здорового способу життя, орієнтація громадян на поетапне 

формування ефективної моделі розвитку фізичної культури і спорту на 
демократичних та гуманістичних засадах; 

– створення умов для забезпечення оптимальної рухової активності 
кожної людини, досягнення нею достатнього рівня фізичної та 
функціональної підготовки, задоволення спортивних видовищних запитів 
населення; 

– максимальне залучення дітей, підлітків, юнаків до занять спортом, 
створення обдарованим особам умов для реалізації їхніх здібностей у спорті 
вищих досягнень. 

– максимальне сприяння духовному та фізичному розвитку молоді, 
вихованню у неї почуття громадянської самосвідомості та патріотизму, 
бажанню активно сприяти утвердженню державності в Україні; 

– сприяння реалізації творчого потенціалу молодої людини в інтересах 
становлення й самореалізації її особистості , формування морально-правової 
культури та профілактики негативних явищ в дитячому та молодіжному 
середовищах; 

– подолання соціально-політичної апатії молоді , створення сприятливих 
умов для її повноцінної соціалізації та активного залучення до соціально-

економічного, політичного та культурного життя громади; 
– розкриття особливостей життєдіяльності молоді, підготовка до роботи 

в умовах конкуренції та зростаючого безробіття; 
– забезпечення прав молодих громадян і встановлення для них гарантій 

та необхідної соціальної підтримки у сфері освіти, праці та зайнятості, 
сприяння підприємницькій діяльності, врахування особливостей умов 
життєдіяльності та життєвих цілей різних соціальних груп молоді; 



– підтримка молодої сім`ї, талановитої та обдарованої молоді, інститутів 
громадянського суспільства, органів молодіжного та студентського 
самоврядування. 

Програма ґрунтується на аналізі стану і проблем розвитку сфери 
фізичної культури, молоді та спорту в державі, результатів попереднього 
етапу реалізації галузі на території Пасічнянської сільської ради. 

Основні завдання Програми 

Реалізація Програми спрямовується на вирішення таких завдань: 
– удосконалення та впровадження ефективних форм залучення різних 

груп населення до регулярних занять фізичною культурою і спортом; 
– формування у населення інтересу і звичок до занять фізичними 

вправами; 
– підвищення якості роботи дитячо-юнацького спорту, системи відбору 

обдарованих осіб до резервного спорту, створення умов для розвитку 
індивідуальних здібностей спортсменів на етапах багаторічної підготовки; 

– збереження існуючої мережі об'єктів і закладів фізичної культури і 
спорту, ефективне їх використання та будівництво сучасних спортивних 
споруд;  

– удосконалення економічних засад у сфері фізичної культури і спорту, 
запровадження ефективного кадрового, фінансового, матеріально-технічного, 
наукового, методичного та інформаційного забезпечення; 

– підтримка та розвиток олімпійського, неолімпійського, 
паралімпійського та дефлімпійського руху; 

– залучення  до здорового способу життя переважної частини молоді; 
– формування патріотизму й громадянськості молоді; 
– зниження рівня молодіжної злочинності; 
– інтеграція української молоді у світове та європейське молодіжне 

співтовариство. 
Очікувані  результати виконання Програми 

Реалізація Програми дозволить забезпечити:  
– розвиток фізичної культури та спорту на основі нових економічних 

перетворень і ринкових відносин;  
– залучення дітей, підлітків і молоді до регулярних занять фізичною 

культурою та спортом до 15 відсотків від загальної кількості учнівської 
молоді; 

– підвищення рівня залучення громадян  до занять фізичною культурою 
та спортом до 15 відсотків від загальної кількості населення територіальної 
громади; 

– покращення стану матеріально-технічної бази;  
– належні умови для більш ефективної підготовки спортсменів високої 

майстерності; 
– сприяння підвищенню ефективності реалізації державної молодіжної 

політики в територіальній громаді, забезпечення необхідних умов для 
соціального становлення та розвитку молоді; 



– формування у молоді основ гуманістичного світогляду, пріоритетності 
високих моральних, культурних, загальнолюдських цінностей, утвердження 
почуття патріотизму та національної самосвідомості; 

– залучення юнаків та дівчат до оволодіння культурними цінностями 
українського народу, сприяння розвиткові професійної та самодіяльної 
художньої творчості, посилення роботи творчих спілок та об`єднань, клубів 
за інтересами, розвиток сучасної індустрії дозвілля молоді; 

– створення умов для поліпшення здоров`я молоді, посилення 
профілактичної роботи щодо запобігання наркоманії, захворюванню на 
ВІЛ/СНІД , охоплення молоді рухом за здоровий спосіб життя , заняттями 
фізичною культурою та спортом, що позитивно вплине на зменшення 
захворюваності молоді, формування навичок здорового способу життя; 

– активізація молодіжного руху, надання йому більшої масовості та 
авторитетності, створення моделі взаємодії органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування і громадськості у сфері молодіжної політики, 
зміцнення матеріальної бази та розширення фінансування програм інститутів 
громадянського суспільства, а також програм і заходів стосовно дітей, молоді 
та молодих сімей; 

– зміцнення і стабілізація структури органів державної влади, які 
займаються розв’язанням молодіжних проблем, постійне збільшення обсягів 
фінансування програм у молодіжній сфері; 

– створення системи інформаційного забезпечення реалізації молодіжної 
політики, доступу інститутів громадянського суспільства до засобів масової 
інформації, відпрацювання механізму впровадження соціальної реклами у 
молодіжній сфері. 

Фінансування Програми 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого 
бюджету,  інших  джерел фінансування не заборонених законодавством. 

Видатки на підтримку заходів,  здійснюваних  на виконання Програми, 
передбачаються в місцевому бюджеті щорічно, протягом 2021-2025 років. 

Управління і контроль за ходом виконання Програми 

Управління і контроль за ходом виконання Програми покладається на 
відділ у справах молоді та спорту Управління освіти, культури, молоді та 
спорту Пасічнянської сільської ради, який несе відповідальність за виконання 
і кінцеві результати Програми, раціональне використання фінансових 
ресурсів, визначає форми і методи виконання Програми. 
 

 

 

Секретар сільської ради                                                    Андрій КРИЦЬКИЙ 

 

 

 

 

 



Основні пріоритети та напрями, перелік заходів, обсяги і джерела фінансування  
Програми розвитку фізичної культури, молодіжної політики та спорту на 2021 рік 

 

№ 

п/п 
Зміст заходу 

Тер-

мін 

вико-

нання 

Виконавці Всього 

Фінансове 
забезпечення, тис. грн. 

Результат від реалізації Бюджет 
громади 

інші 
джерела 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Розділ 1.  Підтримка та розвиток фізкультурно-спортивних громадських організацій, федерацій та клубів, проведення 
навчально-тренувальних зборів та змагань, преміювання. 

1. Оплата членських внесків Федерації футболу Надвірнянського 
району 

2021 Управління ОКМС 70 70 -  

2. Придбання спортивного інвентарю 2021 Управління ОКМС 80 80   

3. Виплата відрядних 2021 Управління ОКМС 70 70   

4. Оплата перевезень команд 2021 Управління ОКМС 50 50   

5. Фінансова підтримка спортивних громадських організацій 2021 Управління ОКМС 30 30   

6. Проведення еколого- спортивних акцій велопробігів 2021 Управління ОКМС 20 10 10  

7. Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань 2021 Управління ОКМС 10 10   

8. Преміювання кращих спортсменів та тренерів за високі 
досягнення 

2021 Управління ОКМС 20 20   

Разом за розділом 1:   350 350   

Розділ 2. Формування національної самосвідомості та патріотичне виховання молоді 
9. Участь у міжнародних, всеукраїнських, обласних, районних  

молодіжних, патріотичних, науково-пізнавальних, культурно-

масових, програмах, акціях, екскурсіях, таборах, семінарах, 
форумах, лекціях та інших  заходах. (оренда транспорту, 
відрядні) 

2021 Управління ОКМС 10 10   

10. Проведення міжнародних, всеукраїнських, обласних, районних  
патріотичних, молодіжних, науково-пізнавальних, культурно-

масових ігор-квестів,  програм, акцій, екскурсій, таборів, 
семінарів, форумів, лекцій та інших заходів (харчування 

2021 Управління ОКМС 30 30   



1 2 3 4 5 6 7 8 

учасників, придбання призів, інвентарю) 
Разом за розділом 2:   40 40   

Розділ 3. Формування правової культури та профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі, пропаганда 
здорового способу життя 

11. Організація та проведення акцій, флеш-мобів, фестивалів, 
форумів, конференцій,  конкурсів, "круглих столів", виставок, 
семінарів, тренінгів з питань формування здорового способу 
життя (харчування учасників, придбання призів, інвентарю) 

2021 Управління ОКМС 10 10 - - 

12. Виготовлення та розповсюдження рекламних роликів, 
відеофільмів, соціальної реклами з питань профілактики 
негативних явищ в молодіжному середовищі та пропаганди 
здорового способу життя (зйомка, відео роликів, виготовлення 
календарів, наліпок, брошур, буклетів, соціальної реклами) 

2021 Управління ОКМС 10 10 - - 

Разом за розділом 3   20 20   

Разом за програмою   410 410   

 

 

 
 

Замовник Програми: 
Управління освіти, культури, 
молоді та спорту                                                                                                                                                           Надія ТИМЧУК 

 

Керівник Програми: 
Заступник сільського голови                                                                                                                      Володимир КРОШКОВ 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2  

до рішення сільської ради 

від 12.03.2021 № 53-4/2021 

«Про затвердження місцевих програм, 
які фінансуватимуться за рахунок 
коштів бюджету Пасічнянської 
територіальної громади» 

Паспорт 

програми реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг населених 
пунктів Пасічнянської сільської територіальної громади  

на 2021-2025 роки 

1. Ініціатор розроблення програми (замовник) – виконавчий комітет 
сільської ради. 
2. Розробник програми – виконавчий комітет сільської ради. 
3. Термін реалізації програми – 2021-2025 роки. 
4. Етапи фінансування програми – щорічно з 2021 по 2025 роки. 
5. Обсяги фінансування програми: 

Роки 

Обсяги фінансування (тис. грн.) 

всього 

в т.ч. за джерелами фінансування 

Бюджет Пасічнянської 
територіальної громади 

інші джерела 

2021-2025, 

в т. ч.: 
14900 14900  

2021 2900 2900 - 

2022 3000 3000 - 

2023 3000 3000  

2024 3000 3000  

2025 3000 3000  

6. Очікувані результати виконання програми: 
 збереження році існуючої мережі автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення та вулиць і доріг  комунальної власності   
територіальної громади; 

 задовільних умов руху автотранспорту й безпеки дорожнього руху; 
 доступності сільських територій до адміністративного центру та міст 

обласного і районного значення; 
 під’їзд до опорних навчальних та медичних закладів; 
 під’їзд  до соціальних та культурних об’єктів;  
7. Термін проведення звітності: щорічно. 

 

 

Замовник програми:  

Сільський голова         Андрій ГУНДА 

 

Керівник програми: 
Заступник сільського голови                                              Тарас ЮРЧИЛО 



ПРОГРАМА  

реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг населених пунктів 

Пасічнянської сільської територіальної громади  
на 2021-2025 роки  

 

Вступ 

Однією з нагальних і найбільш болючих є проблема поточного, 
капітального ремонту вулиць і доріг Пасічнянської сільської територіальної 
громади та їхнє утримання в належному стані. 

У Державному бюджеті України щорічно передбачаються видатки на 
фінансування робіт із будівництва, реконструкції, ремонтів та утримання 
мережі доріг загального користування, однак, обсяги фінансування з 
Державного бюджету упродовж останніх років не забезпечували нормативних 
термінів проведення ремонтних робіт автомобільних доріг. 

У зв’язку з багаторічним недофінансуванням на проведення капітальних і 
поточних ремонтних робіт на сьогодні експлуатаційний стан більшості доріг 
державного та місцевого значення об'єднаної територіальної громади є 
незадовільним. Окремі ділянки доріг є аварійно небезпечними та потребують 
термінового капітального , поточного та середнього ремонтів.  

Програма розроблена на підставі   ст. 42 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Закону України «Про автомобільні дороги», ст. 4 
Закону України «Про джерела фінансування дорожнього господарства 
України», ст. 91  Бюджетного кодексу України. 

 

1.Мета Програми. 
Метою Програми є: 
- покращення стану вулиць та автомобільних доріг комунальної власності 

за рахунок коштів бюджету територіальної громади, що позитивно вплине на 
соціально-економічний розвиток населених пунктів Пасічнянської сільської 
територіальної громади; 

- збереження наявної мережі автомобільних доріг з доведенням термінів 
експлуатації дорожнього покриття до міжремонтних строків; 

- розвиток дорожньої інфраструктури та створення безпечних умов 
дорожнього руху на території громади; 

- поліпшення транспортно-експлуатаційного стану доріг у сільській 
місцевості; 

- покращення соціально-економічного розвитку населених пунктів 
громади, поліпшення інвестиційного іміджу за рахунок будівництва, 
реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності 
територіальної громади та доріг загального користування державного та 
місцевого значення; 

- забезпечення життєво важливих інтересів населення, об'єктів 
виробництва, підприємств, установ, організацій Пасічнянської сільської 
територіальної громади незалежно від форм власності шляхом покращення 
якості шляхів сполучення. 



Основними завданнями програми є: 
- покращення комфортності проживання у громаді; 
- попередження виникнення аварійно небезпечних ситуацій; 
- покращення стану дорожнього полотна; 
- зниження зношуваності автотранспорту; 
- забезпечення належного утримання та ефективної експлуатації доріг на 

території населених пунктів. 
 

2. Оцінка поточної ситуації 
2.1. Загальна характеристика громади 

Пасічнянська територіальна громада, до якої входять: село Пасічна, село 
Букове, село Постоята, село Соколовиця, селище міського типу Битків. село 
Пнів, село Білозорина, село Мозолівка, село Зелена, село Черник, село 
Максимець розміщена у передгір’ї Карпат, де інтенсивно ведуться 
лісорозробки, атакож промисловим способом видобуваються корисні копалини 
– камінь, щебінь, нафта, газ. 

Тому у зв’язку зі значним транспортним навантаженням, шляхова мережа 
громади втратила свої експлуатаційні якості і потребує утримання та 
капітального ремонту, а місцями й повної реконструкції чи будівництва. На 
даний час здійснюється у більшості випадків  поточний ремонт дорожнього 
покриття , яке не має довготривалого ефекту і через деякий час потребує його 
повторного здійснення. Більш економічно вигідним є поточний середній та 
капітальний ремонт дорожнього покриття, що відповідає всім сучасним 
стандартам та буде служити десятки років. 

Через громаду пролягають місцеві автомобільні дороги загального 
користування районного значення: 

- С090901 Надвірна – Бистриця протяжністю 39.1 км.; 
- С090903 Надвірна – Пасічна протяжністю 5,5 км.; 
- С090906 Битків – Білозорина протяжністю 11,2 км.; 
- С090911 Пасічна – Букове протяжністю 7,0 км.; 
- С090912 Зелена – Черник протяжністю 7,0 км.; 
- С090913 Зелена – Максимець протяжністю 5,0 км. 
Вказані автодороги перебувають у власності та сфері управління 

державного підприємства «Дороги Прикарпаття», серед завдань якого – 

виконання функцій замовника робіт з будівництва, реконструкції, ремонту і 
утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, а 
також вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах на території 
області, здійснення технічного нагляду, подання уповноваженому органу 
управління пропозицій щодо визначення напрямів використання коштів, 
спрямованих на розвиток і утримання мережі автомобільних доріг, забезпечення 
приймання та контролю якості виконаних робіт, аналіз інформації про стан 
автомобільних доріг, здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за бюджетні 
кошти та інші. 



Територією громади пролягають ______ кілометрів вулиць і доріг 
комунальної власності, стан яких також не витримує ніякої критики. 

 

3. Заходи з виконання Програми: 
- виготовлення проектно-кошторисної документації на об’єкти ремонту та 

утримання доріг загального користування місцевого (районного) значення (як 
співфінансування на договірних засадах); 

- виконання ремонтних робіт на об’єктах ремонту та утримання доріг 
загального користування місцевого (районного) значення (як співфінансування 
на договірних засадах); 

- виконання ремонтних робіт на об’єктах ремонту та утримання вулиць і 
доріг населених пунктів громади та інших доріг. 

Вид робіт на об’єктах (капітальний ремонт, поточний середній ремонт, 
поточний ремонт, утримання) та загальна кошторисна вартість визначається 
розробленою проектно-кошторисною документацією. 

Об’єкти ремонту та утримання доріг загального користування місцевого 
значення визначаються за результатами моніторингу стану доріг та враховуючи 
звернення мешканців громади. Перелік об’єктів  ремонту та утримання доріг 
затверджується сільською радою. 

 

4. Фінансування 

Витрати, пов'язані з реконструкцією, ремонтом і утриманням 
автомобільних доріг здійснюються за рахунок коштів місцевого бюджету та 
співфінансування з обласного та державного бюджетів, інших  коштів  для  
реалізації програм розвитку дорожнього господарства України. Заходи 
здійснюються з метою підвищення соціального рівня життя населення, 
забезпечення автомобільних перевезень пасажирів та вантажів, оздоровлення 
екологічної обстановки, створення на дорогах належних умов безпеки руху та 
сучасних елементів дорожнього сервісу, зменшення збитків через незадовільні 
дорожні умови. 

Фінансування, визначених Програмою заходів, здійснюватиметься  в 
межах  видатків, передбачених у рішенні Пасічнянської сільської ради про 
бюджет громади на відповідний  рік та інших джерел фінансування, не 
заборонених чинним  законодавством України. 

Щорічно при формуванні бюджету громади планується передбачати, 
виходячи із реальних фінансових можливостей, цільові кошти для забезпечення 
виконання заходів Програми. В разі необхідності протягом бюджетного року 
рішенням сільської ради затверджуються зміни щодо загального обсягу 
фінансування Програми. 

Можливі видатки з місцевого бюджету і на будівництво, реконструкцію, 
ремонт та утримання доріг місцевого (районного) значення, вулиць і доріг 
комунальної власності у населених пунктах Пасічнянської сільської 
територіальної громади, а також капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг 
населених пунктів громади , які є складовими автомобільних доріг державного 
значення (як співфінансування на договірних засадах). 



Для реалізації Програми також можливе фінансування за рахунок 
благодійних внесків, гуманітарної допомоги, інших джерел, не заборонених 
законодавством. 

 

5. Очікувані результати 

 Одним із першочергових завдань для керівництва та депутатського 
корпусу громади є раціональне фінансування галузі дорожнього господарства, а 
саме: виділення коштів на  реконструкцію, капітальний та поточний ремонти та 
утримання вулиць і доріг комунальної власності Пасічнянської громади. 
Вирішення цих проблем дозволить покращити імідж громади, що призведе до 
покращення соціально-економічного розвитку населених пунктів в цілому, 
поліпшення інвестиційного клімату, сприятиме залученню нових інвестицій у 
громаду та дозволить розвиватися діючим підприємствам і створенню нових 
суб’єктів господарської діяльності, сприятиме розвитку туризму та забезпечить 
повноцінне проживання, роботу і відпочинок мешканців громади. 

Виконання Програми дасть змогу забезпечити: 
- збереження році існуючої мережі автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення та вулиць і доріг  комунальної власності   
територіальної громади; 

- задовільних умов руху автотранспорту й безпеки дорожнього руху; 
- доступності сільських територій до адміністративного центру та міст 

обласного і районного значення; 
- під’їзд до опорних навчальних та медичних закладів; 
- під’їзд  до соціальних та культурних об’єктів;  
- підвищення ролі місцевих громад у плануванні ремонтних робіт на 

дорогах загального користування  місцевого значення та вулиць і доріг  
комунальної власності; 

- контроль за ефективністю використаних коштів та якістю робіт. 
 

 

 

Секретар сільської ради                                                    Андрій КРИЦЬКИЙ 
 



Заходи з виконання Програми реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг населених пунктів  
Пасічнянської сільської територіальної громади на 2021 рік 

№ 

п/п 
Зміст заходу Всього 

Фінансове 
забезпечення, тис. 

грн. Результат від 
реалізації Бюджет 

громади 

інші 
джерела 

 

1 2 5 6 7 8 

13. Виготовлення проектно-кошторисної документації на поточний середній ремонт 
автомобільної дороги районного значення С090903 Надвірна – Пасічна 

50 50 -  

14. Виготовлення проектно-кошторисної документації на поточний середній ремонт 
автомобільної дороги районного значення С090906 Битків – Білозорина 

50 50 -  

15. Ремонт вулиць і доріг у селищі Битків 700 700 -  

16. Ремонт вулиць і доріг у селі Пнів 700 700   

17. Ремонт вулиць і доріг у селі Пасічна 700 700 -  

18. Ремонт вулиць і доріг у селі Зелена 700 700 -  

Всього 2900 2900   

 

 

Замовник програми:  

Сільський голова                                                                                                Андрій ГУНДА 

 

Керівник програми: 
Заступник сільського голови                                                                                                                                    Тарас ЮРЧИЛО 

 

 



Додаток 3  

до рішення сільської ради 

від 12.03.2021 № 53-4/2021 

«Про затвердження місцевих програм, 
які фінансуватимуться за рахунок 
коштів бюджету Пасічнянської 
територіальної громади» 

Паспорт 

Комплексної соціальної програми «Домашня опіка» на 2021 рік 
1. Ініціатор розроблення програми (замовник) – Відділ у справах дітей та 

соціального захисту населення. 

2. Розробник програми – Відділ у справах дітей та соціального захисту 
населення. 

3. Термін реалізації програми – 2021 рік. 
4. Етапи фінансування програми – 2021 рік. 
5. Обсяги фінансування програми: 

Роки 

Обсяги фінансування (тис. грн.) 

всього 

в т.ч. за джерелами фінансування 

Бюджет Пасічнянської 
територіальної громади 

інші джерела 

2021 400 400 - 

 

6. Очікувані результати виконання програми: 
Підвищення рівня життя  та збільшення рівня соціалізації літніх одиноких 
малоспроможних людей. 

 

7. Термін проведення звітності: щомісячно. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замовник програми: 
Начальник відділу 

у справах дітей та  
соціального захисту  
населення                                                                       Андрій ВОЛЯНСЬКИЙ 

 

Керівник програми:   
Заступник сільського голови                                                     Ольга ГАНИШ 



Комплексна соціальна програма «Домашня опіка» на 2021 рік 

 

Вступ 

На даний час гостро існує проблема надання на достатньому рівні 
соціальних послуг для одиноких осіб літнього віку та осіб з особливими 
потребами (забезпечення харчуванням, допомога у веденні домашнього 
господарства, вчасне звернення за медичною допомогою, допомога в оплаті 
рахунків та виробленні субсидій та ін.). На часі також важке соціальне 
становище людей, що опинились за межею бідності, людей з інвалідністю та 
літніх людей, що потребують опіки.  

Особи з інвалідністю, особи похилого віку відповідно до індивідуальних 
потреб можуть отримувати соціальні послуги, перелік яких затверджується 
Мінсоцполітики, у тому числі догляд вдома, догляд стаціонарний, денний 
догляд, паліативний/хоспісний догляд, підтримане проживання. 

До надавачів соціальних послуг недержавного сектору належать 
підприємства, установи, організації, крім визначених частиною другою цієї 
статті, громадські об’єднання, благодійні, релігійні організації, фізичні особи - 
підприємці та фізичні особи, які надають соціальні послуги з догляду 
відповідно до цього Закону без здійснення підприємницької діяльності. 

Надавачі соціальних послуг провадять свою діяльність відповідно до 
законодавства про соціальні послуги, на підставі установчих та інших 
документів, якими визначено перелік соціальних послуг та категорії осіб, яким 
надаються такі послуги, за умови забезпечення їх відповідності критеріям 
діяльності надавачів соціальних послуг, встановленим Кабінетом Міністрів 
України. 

Програма розроблена відповідно до Закону України «Про соціальні 
послуги», Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні 
соціальні гарантії», Закону України «Про основи соціальної захищеності 
інвалідів в Україні», Закону України «Про об'єднання громадян». 

 

1.Мета Програми. 
Метою Програми є: Здійснення домашньої опіки для літніх мало 

спроможних одиноких людей, забезпечення їх гарячим обідом, надання їм 
необхідних послуг по веденню домашнього господарства 

 

Основними завданнями програми є: 
Інтегрувати малозахищені верстви населення до життя громади та 

забезпечити їх належними соціальними послугами. Це забезпечується 
шляхом виявлення, усунення перепон і бар'єрів, що перешкоджають 
забезпеченню прав і задоволенню потреб таких осіб та включенню їх у громаду, 
у тому числі у випадках дискримінації, спричиненої браком  доступу їх нарівні 
з іншими до розумних пристосувань у відповідності до індивідуальних потреб, 
здійснення громадського контролю за дотриманням прав одиноких осіб 
похилого віку, осіб з інвалідністю, представництва їх інтересів та усунення 



будь-яких проявів дискримінації стосовно них, зокрема права користуватися 
пільгами і преференціями, передбаченими законодавством. 

 

2. Оцінка поточної ситуації 
На території населених пунктів Пасічнянської сільської територіальної 

громади проживають 24 особи похилого віку, які потребують надання 
соціальних послуг.  

 

3. Заходи з виконання Програми: 
Основні заходи, що становлять зміст соціальної послуги, форми роботи та 

орієнтовний час для їх виконання (додаток 3) передбачають: 
 надання місця для проживання; 
 навчання, розвиток та підтримку навичок самостійного проживання; 
 допомогу в організації розпорядку дня; 
 організацію медичного патронажу; 
 допомогу у веденні домашнього господарства (закупівля і доставка 

продуктів харчування, ліків та інших товарів, приготування їжі, косметичне 
прибирання); 

 представництво інтересів; 
 допомогу в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами; 
 надання інформації з питань соціального захисту населення; 
 допомогу в отриманні безоплатної правової допомоги. 

2. Зміст соціальної послуги та її обсяг для кожного отримувача соціальної 
послуги визначаються індивідуально залежно від ступеня індивідуальних 
потреб отримувача соціальної послуги та зазначаються в Індивідуальному 
плані. 

3. З метою визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача 
соціальної послуги надавач соціальної послуги здійснює впродовж перших 
двох тижнів щоденне спостереження за навичками отримувача соціальної 
послуги задовольняти власні потреби та його адаптацією - при повторному 
визначенні ступеня індивідуальних потреб. 

Після визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної 
послуги в Індивідуальному плані зазначаються заходи, терміни, періодичність 
відвідування отримувача соціальної послуги надавачем соціальної послуги. 

 

4. Фінансування 

Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів бюджету 
Пасічнянської сільської територіальної громади. 

 

5. Очікувані результати 

Забезпечення за результатами оцінювання потреб особи/сім’ї надання 

базових соціальних послуг особам/сім’ям відповідно до їхніх потреб, вжиття 
заходів з надання інших соціальних послуг таким особам/сім’ям шляхом 
створення мережі надавачів соціальних послуг державного/комунального 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0806-17#n160


сектору та/або залучення надавачів соціальних послуг недержавного сектору 
(шляхом соціального замовлення, державно-приватного партнерства, конкурсу 
соціальних проектів, соціальних програм тощо), та/або на умовах договору з 
уповноваженими органами. 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                   Андрій КРИЦЬКИЙ 

 



Заходи з виконання Комплексної соціальної програми «Домашня опіка» на 2021 рік 

 

№ 

п/п 
Зміст заходу Всього 

Фінансове 
забезпечення, тис. 

грн. Результат від 
реалізації Бюджет 

громади 

інші 
джерела 

 

1 2 5 6 7 8 

19. Надання соціальних послуг особам похилого віку та особам з інвалідністю, які 
проживають на території населених пунктів Пасічнянської сільської 
територіальної громади 

 400 - Підвищення рівня 
життя  та 
збільшення рівня 
соціалізації літніх 
одиноких 
малоспроможних 
людей. 

Всього  400   
 

 

Замовник програми: 
Начальник відділу 

у справах дітей та  
соціального захисту  
населення                                                                                                                                                               Андрій ВОЛЯНСЬКИЙ 

 

Керівник програми:   
Заступник сільського голови                                                                                                                                          Ольга ГАНИШ 

 

 



Додаток 4  

до рішення сільської ради 

від 12.03.2021 № 53-4/2021 

«Про затвердження місцевих програм, 
які фінансуватимуться за рахунок 
коштів бюджету Пасічнянської 
територіальної громади» 

Паспорт 

програми розвитку культури  
Пасічнянської сільської територіальної громади  

на 2021-2025 роки 

1. Ініціатор розроблення програми (замовник) – Управління освіти, 
культури, молоді та спорту. 
2. Розробник програми – Управління освіти, культури, молоді та спорту. 
3. Термін реалізації програми – 2021-2025 роки. 
4. Етапи фінансування програми – щорічно з 2021 по 2025 роки. 
5. Обсяги фінансування програми: 

Роки 

Обсяги фінансування (тис. грн.) 

всього 

в т.ч. за джерелами фінансування 

Бюджет Пасічнянської 
територіальної громади 

інші джерела 

2021-2025, 

в т. ч.: 
   

2021 760 650 110 

2022 35 25 10 

2023 - - - 

2024 - - - 

2025 - - - 

1. Очікувані результати виконання програми: 
- підвищенню ролі культури та духовності у суспільному житті; 
- поліпшення культурного обслуговування населення; 
- покращенню матеріально-технічної бази закладів культури; 
- здійснення значного обсягу робіт в проведенні ремонтів закладів культури; 

- забезпечення соціального захисту працівників культурної сфери. 
 

2. Термін проведення звітності: щорічно. 
 

 

Замовник програми:  

т.в.о. начальника Управління 

освіти, культури, молоді та спорту         Надія ТИМЧУК 

 

Керівник програми: 
Заступник сільського голови                                     Володимир КРОШКОВ 

 



ПРОГРАМА 

розвитку культури Пасічнянської сільської територіальної громади  
на 2021-2025 роки 

 

І. Загальні положення. 
Програма розвитку культури на 2021-2025 роки базується на Конституції 

України, законах України « Про культуру», «Про бібліотеки  та бібліотечну 
справу», і передбачає вдосконалення реалізації державної політики у сфері 
культури, збереження та подальший розвиток культурного потенціалу  в 
об'єднаній територіальній громаді, розвиток культурних традицій, збереження 
історичних цінностей, забезпечення доступності закладів культури для всіх 
верств населення, створення максимально сприятливих умов для творчого  

формування особистості, розкриття її здібностей, задоволення духовних і 
естетичних проблем, відродження народної творчості та популяризації 
національних звичаїв та обрядів, організацію повнішого, змістовного дозвілля, 
масового відпочинку та культурного обслуговування населення. 

Станом на 01.01.2021 року  культурне обслуговування населення громади 
здійснюють 9 бібліотек, 1 клубний заклад та 5 будинків культури.    Дана 
мережа культосвітніх закладів є оптимальною і при умові повноцінного 
функціонування спроможна забезпечити  потреби населення громади у 
культурному обслуговуванні. 

Брак коштів негативно позначається на діяльності багатьох закладів 
культури, гальмує процес підтримки народної творчості не дозволяє  повною 
мірою реалізувати план зміцнення матеріально-технічної бази закладів 
культури територіальної громади. 

Усе це зумовлює необхідність прийняття програми розвитку культури на 
2021 - 2025 роки ( далі - Програма). 

 

ІІ. Мета і основні завдання 

Метою Програми є забезпечення організаційних та економічних умов для 
подальшого розвитку культосвітньої та туристичної сфери громади. 

Основними завданнями Програми є : 
- вдосконалення реалізації державної політики в сфері  культури, 

збереження та розвиток існуючої мережі закладів культури недопущення 
перепрофілювання, поліпшення стану матеріально-технічної бази , підвищення 
ролі закладів культури в соціально-культурному житті; 

- створення умов  для функціонування мережі закладів культури, надання 

якісних культурних послуг для всіх верств населення, особливо дітей та 
юнацтва; 

- відродження української та інших національних культур, мов, 
збереження культурних традицій населених пунктів громади, підтримку 
бібліотечної справи; 

- створення умов для розвитку самодіяльної народної творчості, 
популяризація кращих мистецьких надбань селища, проведення різноманітних 



культурних проектів, фестивалів і конкурсів, розвиток народної творчості та 
популяризація національних звичаїв і обрядів; 

- естетичне та духовне виховання дітей та юнацтва, підтримка обдарованої 
молоді; 

- збільшення обсягів видатків на розвиток культури. 
 

ІІІ. Фінансування Програми 

Фінансування заходів, визначених Програмою, здійснюватиметься з 
урахуванням реальних можливостей місцевого бюджету та з інших джерел, не 
заборонених чинним законодавством. 

 

ІV. Очікувані результати виконання Програми 

Реалізація Програми сприяє : 
- підвищенню ролі культури та духовності у суспільному житті; 
- поліпшення культурного обслуговування населення; 
- покращенню матеріально-технічної бази закладів культури; 
- здійснення значного обсягу робіт в проведенні ремонтів закладів 

культури; 
- забезпечення соціального захисту працівників культурної сфери. 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                      Андрій КРИЦЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  
до Програми розвитку культури 
Пасічнянської сільської територіальної 
громади  на 2021-2025 роки 

ЗАХОДИ 
щодо забезпечення виконання завдань Програми розвитку культури  

Пасічнянської сільської територіальної громади на 2021 рік 

 

№ 

п/п 
Зміст заходу 

Тер-

мін 
вико-

нання 

Виконавці Всього 

Фінансове 
забезпечення, тис. 

грн. Результат від 
реалізації Бюджет 

громади 

Інші 
джерела 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Розширення асортименту бібліотечних послуг європейського 
рівня, модернізація бібліотечного простору, трансформація 
бібліотеки-філіалу у міні-хаб, організація музею-світлиці в 
приміщенні бібліотеки-філіалу в смт. Битків 

2021  50 50 -  

 Утримання приміщень бібліотек у належному стані, 
реконструкція, поточні ремонти приміщень бібліотек 

2021  30 30 -  

 Забезпечення бібліотек періодичними друкованими виданнями 2021  20 10 10  

 Забезпечення закладів культури  інтернет послугами  2021  70 70 -  

 Забезпечення музичними інструментами закладів культури 2021-

2022 

 60 40 20  

 Проведення поточного ремонту будинків культури 2021  50 50 -  

 Забезпечення закладів культури вогнегасниками та 
внутрішніми засобами пожежогасіння 

2021  5 5 -  

 Забезпечення закладів культури канцтоварами 2021  10 10 -  

 Транспортні витрати для участі колективів в фестивалях 2021  5 5 -  

 Придбання та пошив сценічних костюмів, реквізиту 2021  20 20 -  

 Забезпечення твердого палива (дров, брикетів) для закладів 
культури 

2021  40 40 -  

 Заміна підлоги в коридорі будинку культури с. Зелена 2021  10 10 -  



1 2 3 4 5 6 7 8 

 Організація та проведення театрально-видовищних програм, 
концертів, конкурсів, виставок, фестивалів, зокрема проведення 
Дня громади, Дня Незалежності, Дня Молоді, Івана Купала. 

2021  50 30 20  

 Придбання квітів, вінків, корзин для покладання до пам’ятників 
на Державні свята 

2021  10 10 -  

 Встановлення електричного опалення в закладах культури в 
Пасічнянському с/к, Білозоринській сільській бібліотеці, 
Пнівському б/к 

2021  60 60 -  

 Ремонт та обслуговування наявної світлової та звукової 
апаратури в будинках культури 

2021  10 10 -  

 Ремонт пам’ятників Т. Шевченку в смт. Битків та с. Пнів 2021  30 30 -  

 Всього   530 480   

 

 

Замовник програми:  

т.в.о. начальника Управління 

освіти, культури, молоді та спорту                                                                                                  Надія ТИМЧУК 

 

Керівник програми: 
Заступник сільського голови                                                                                                                           Володимир КРОШКОВ 

 



Додаток 5  

до рішення сільської ради 

від 12.03.2021 № 53-4/2021 

«Про затвердження місцевих 
програм, які фінансуватимуться за 
рахунок коштів бюджету 
Пасічнянської територіальної 
громади» 

ПАСПОРТ 

Комплексної програми  
забезпечення пожежної та техногенної безпеки в Пасічнянській сільській 

територіальній громаді на  2021-2025 роки 

 

1. Ініціатор розроблення програми (замовник) – ДПРЧ-11 УДСНС в 
області. 
2. Розробник програми – ДПРЧ-11 УДСНС в області. 
3. Термін реалізації програми – 2021-2025 роки. 
4. Етапи фінансування програми – щорічно з 2021 по 2025 роки. 
5. Обсяги фінансування програми: 

Роки 

Обсяги фінансування (тис. грн.) 

всього 

в т.ч. за джерелами фінансування 

Бюджет Пасічнянської 
територіальної громади 

інші джерела 

2021-2025, 

в т. ч.: 
100 100 10 

2021 20 20 - 

2022 20 20 10 

2023 20 20 - 

2024 20 20 - 

2025 20 20 - 

6. Очікувані результати виконання програми: 
В результаті виконання заходів Комплексної програми буде здійснено 

забезпечення 11 ДПРЧ Управління ДСНС України в Івано-Франківській 
області форменим та спеціальним бойовим одягом, аварійно-рятувальним 
оснащенням, пожежно-рятувальним спорядженням, новітнім обладнанням, 
придбання запасних деталей для пожежних автомобілів та заправлення 
техніки паливно-мастильними матеріалами, що дасть змогу підвищити 
оперативність реагування при загрозі і виникненні надзвичайних ситуацій 
природного та техногенного характеру. 

7.  Термін  проведення  звітності: Щоквартально до 10 числа  місяця, 
наступного за звітним періодом. 

 

 

Замовник програми 

ДПРЧ-11 УДСНС в області 
 

                                                             

__________ Микола Римарук 

 

Керівник програми 

Заступник сільського голови 

                                                             

___________ Тарас Юрчило 

 



Комплексна програма  
забезпечення пожежної та техногенної безпеки в Пасічнянській сільській 

територіальній громаді на  2021-2025 роки 

 

Обґрунтування доцільності розроблення Комплексної програми 

Мета Комплексної програми полягає у забезпеченні та покращенні рівня 
пожежної та техногенної безпеки в Пасічнянській ТГ Надвірнянського 

району на період 2021-2025 років; розв’язання проблем цивільного захисту 
населення; збереженні національного надбання, історичних пам’яток 
архітектури і довкілля від пожеж та їх наслідків; запобігання і реагування на 
надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру; визначає шляхи 
вдосконалення системи забезпечення пожежної безпеки в Пасічнянській ТГ 
Надвірнянського району, організаційні засади й функціонування і зміцнення 
технічних ресурсів. 

Основними завданнями Комплексної програми є: 
- удосконалення та підвищення ефективності роботи, пов’язаної із 

забезпечення пожежної та техногенної безпеки в районі; 
- забезпечення захисту та збереження історико-культурних цінностей 

Пасічнянської ТГ Надвірнянського району; 

- покращення матеріально-технічного забезпечення 11 державної 
пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС України в Івано-

Франківській області; 
- досягнення належного рівня фінансового і матеріально-технічного 

забезпечення у сфері запобігання і реагування на надзвичайні ситуації 
техногенного та природного характеру; 

- підвищення рівня протипожежного захисту населених пунктів; 
- запобігання виникнення надзвичайних ситуацій та пожеж і оперативне 

реагування на них. 
 

      Для виконання основних завдань Комплексної програми необхідно 
здійснити заходи згідно з переліком. 
 

 

Секретар сільської ради                                                   Андрій КРИЦЬКИЙ 

 



Перелік заходів, обсягів та джерел фінансування районної Комплексної програми забезпечення  пожежної  та 
техногенної безпеки в Пасічнянській ТГ Надвірнянського району на період 2021-2025 років 

  

№ Назва 
напряму 

діяльності 
(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів Програми Термін 
виконанн

я 

заходу 

Виконавці Джерела 
фінансу-

вання 

 

Орієнтовні обсяги фінансування 
(вартість), тис. грн., в тому числі: 

Очіку-ваний 
результат 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Підвищення 
бойової 

(оперативної) 
готовності і 

дій за 
призначення
м пожежно-

рятувальних 
підрозділів 

Надвірнянсь
кого  

гарнізону 

Придбання пального для  
пожежних автомобілів. 

Щорічно 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДПРЧ-11 

УДСНС в 
області  

 

 

 

 

 

 

Місцевий  
бюджет 

 

 

 

 

 

 

20,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативне та 
ефективне 

реагування по 
ліквідації 

надзвичайних 
ситуацій (пожеж).  

 

 

 

 

Мінімізація 
негативних наслідків 

від надзвичайних 
ситуацій (пожеж). 

 

Всього: 20 20 20 20 20  

Разом за програмою: 100,0  

 

Керівник програми 

Заступник голови  

 

                      Тарас ЮРЧИЛО 

 



Додаток 6  

до рішення сільської ради 

від 12.03.2021 № 53-4/2021 

«Про затвердження місцевих програм, 
які фінансуватимуться за рахунок 
коштів бюджету Пасічнянської 
територіальної громади» 

ПАСПОРТ 

Програми соціального захисту і соціального забезпечення населення 
Пасічнянської сільської територіальної громади на 2021 – 2025 роки 

1. Ініціатор розроблення Програми: Відділ у справах дітей та соціального 
захисту населення. 

2. Розробник Програми: Відділ у справах дітей та соціального захисту 
населення. 

3. Термін реалізації Програми: впродовж 2021-2025 років. 
4. Етапи фінансування Програми: впродовж 2021-2025 років. 
5. Обсяги фінансування Програми (тис. грн.): 

Роки 

Обсяги фінансування (тис. грн.) 

всього 

в т.ч. за джерелами фінансування 

Бюджет Пасічнянської 
територіальної громади 

інші джерела 

2021-2025, 

в т.ч.: 
3623801 3623801  

2021 923801 923801 - 

2022 900 900 - 

2023 900 900  

2024 900 900  

2025 900 900  

6. Очікувані результати виконання Програми:  
Засобами вирішення проблеми соціального захисту громадян, на які 

спрямована Програма, відповідно до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», є надання додаткових до визначених 

законодавством України  матеріальних виплат. 
7. Термін проведення звітності: щоквартально до 10 числа місяця, 

наступного за звітним періодом. 
 

 

 

Замовник Програми: 
Відділ у справах дітей  
та соціального захисту населення                                 Андрій ВОЛЯНСЬКИЙ 

 

Керівник Програми: 
Заступник сільського голови                                                       Ольга ГАНИШ 



Програма  
соціального захисту і соціального забезпечення населення Пасічнянської 

сільської територіальної громади на 2021 – 2025 роки 

 

Загальні положення 

Програма соціального захисту і соціального забезпечення населення 

Пасічнянської сільської ради територіальної громади на період 2021 - 2025 роки 

(далі – Програма) розроблена відповідно до законів України  «Про соціальні 
послуги», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про 

основи соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в 

Україні», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про статус 

ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших 

осіб та їх соціальний захист», «Про статус і соціальний захист громадян, 
постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи», інших актів 

законодавства. 
У сучасних економічних умовах турбота про громадян набуває особливого 

значення. І головне спрямування соціальної політики як на рівні держави, так і 
на рівні громади - це створення комплексу правових, економічних, 
психологічних, освітніх та інших заходів задля поліпшення або відтворення 

життєдіяльності, соціальної адаптації, повернення до повноцінного життя 

громадян, які потребують соціальних допомог і послуг. 
 

Основна мета і завдання Програми 

Мета Програми:  
 надання якісних соціальних послуг учасникам війни, людям похилого 

віку, особам з обмеженими фізичними можливостями, громадянам, які 
опинилися в складних життєвих обставинах;  

 координація дій органів виконавчої влади, діяльність яких має соціальну 

спрямованість; 
 фінансова підтримка громадян, які опинилися в складних життєвих 

умовах, особам з обмеженими фізичними можливостями,   
 виплата одноразової адресної допомоги та допомоги на поховання 

деяких категорій осіб (поховання знайдених невпізнаних трупів,  громадян, 
від поховання яких відмовилися  рідні, осіб без певного місця проживання,  
померлих одиноких громадян); 

 фінансова підтримка громадських організацій, які працюють у 

соціальній сфері/ надають соціальні послуги. 
Основними завданнями Програми є : 

 формування комплексної системи соціального захисту  пільгової  
 категорії населення малозабезпечених верств населення, людей похилого   

 віку, осіб з обмеженими фізичними можливостями, громадян, які  опинилися 

в складних життєвих обставинах, учасників бойових дій на сході України та в 

Афганістані, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи,  та членів їх сімей; 

 надання допомоги малозабезпеченим верствам населення з метою їх 

підтримки й профілактики можливої асоціальної поведінки; 



 забезпечення соціальної  та матеріальної допомоги особам, які 
перебувають у складних життєвих обставинах, особам з обмеженими 

фізичними можливостями; 
 розвиток волонтерського руху з метою надання соціальних допомог і 

послуг.  
Очікувані результати 

Програма ґрунтується на постійному аналізі матеріального забезпечення 

громадян, що звертаються до Пасічнянської сільської ради, проведенні аналізу 

та моніторингу здійснення заходів з метою запровадження в майбутньому 

ефективніших форм допомоги малозабезпеченим мешканцям громади та іншим 

категоріям громадян. Вжиття системних заходів щодо підвищення якості життя 

незаможних верств населення та необхідність збереження пріоритетних 

напрямків соціального захисту, запобігання  бідності, на підставі виконання 

соціальних зобов'язань Пасічнянської сільської  ради, дозволять реально 

підтримувати незаможні верстви населення громади, створити систему захисту 

населення від соціальних ризиків. 
Разом із тим враховано як усі наявні можливості та резерви фінансових 

ресурсів для надання соціальної допомоги, так і структуру потреб 

малозабезпечених та інших категорій громадян. 
Засобами вирішення проблеми соціального захисту громадян, на які 

спрямована Програма, відповідно до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», є надання додаткових до визначених 

законодавством України  матеріальних виплат. 
Реалізація Програми передбачає взаємодію всіх відділів Пасічнянської 

сільської ради. 
З метою вирішення основних завдань Програми її учасники 

здійснюватимуть організаційне та інформаційне забезпечення виконання 

Програми, сприятимуть соціальному захисту та підвищенню рівня 

життєзабезпечення мешканців Пасічнянської сільської ради. 
Фінансування 

Фінансування заходів щодо виконання Програми здійснюватиметься за 

рахунок коштів бюджету Пасічнянської сільської ради, інших джерел, не 

заборонених чинним законодавством. 
Видатки на виконання заходів Програми щороку передбачаються при 

формуванні показників бюджету, виходячи з реальних можливостей. 
Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання 

проекту бюджету Пасічнянської сільської ради на відповідний рік. 
Організація та контроль за виконанням Програми 

Інформація про стан виконання Програми не рідше одного разу на рік 

заслуховується на сесії сільської ради. 
Контроль за виконанням Програми проводить виконавчий комітет 

сільської ради. 
Щороку до 01 грудня виконавчий комітет сільської ради подає інформацію 

про результати виконання Програми та витрати на її реалізацію. 
 

Секретар сільської ради                                                   Андрій КРИЦЬКИЙ 

 



Заходи з виконання Програми соціального захисту і соціального забезпечення населення Пасічнянської сільської 
територіальної громади на 2021 – 2025 роки 

№ 

п/п 
Зміст заходу Всього 

Фінансове 
забезпечення, тис. 

грн. Результат від 
реалізації Бюджет 

громади 

інші 
джерела 

 
1 2 5 6 7 8 

 
Виплата одноразової грошової адресної допомоги жителям Пасічнянської сільської 
територіальної громади 

580 580 
 

 

 
Відшкодування витрат по виплаті компенсації фізичним особам, які надають соціальні 
послуги (субвенція Управлінню соціального захисту населення Надвірнянської РДА) 

332 740 332 740 
 

 

 

Заходи щодо забезпечення організації  поховання знайдених невпізнаних трупів,  громадян, 
від поховання яких відмовилися  рідні, осіб без певного місця проживання,  померлих 
одиноких громадян, які мешкали  на території Пасічнянської сільської ради ТГ і  не 
отримували пенсію та соціальні  виплати, що дають право на отримання  допомоги на 
поховання в Пенсійному  фонді України або Управлінні соціального захисту населення  

20 20 

 

 

 

Пільги реабілітованим  громадянам, особам з інвалідністю 1-2 групи по зору та дітям з 
інвалідністю до 18 років по зору (субвенція Управлінню соціального захисту населення 
Надвірнянської РДА) 

61 61 

 

 

 

Замовник Програми: 
Відділ у справах дітей  
та соціального захисту населення                                                                                                                     Андрій ВОЛЯНСЬКИЙ 

 

Керівник Програми: 
Заступник сільського голови                                                                                                                                           Ольга ГАНИШ 



Додаток 7  

до рішення сільської ради 

від 12.03.2021 № 53-4/2021 

«Про затвердження місцевих програм, 
які фінансуватимуться за рахунок 
коштів бюджету Пасічнянської 
територіальної громади» 

Паспорт 

Комплексної програми профілактики злочинності, зміцнення 
правопорядку, захисту прав і свобод громадян на території Пасічнянської 

сільської територіальної громади на 2021-2025 роки  

1. Ініціатор розроблення програми (замовник) – Надвірнянський РВП ГУНП 
України в Івано-Франківській області. 
2. Розробник програми – Надвірнянський РВП ГУНП України в Івано-

Франківській області. 
3. Термін реалізації програми – 2021-2025 роки. 
4. Етапи фінансування програми – щорічно з 2021 по 2025 роки. 
5. Обсяги фінансування програми: 

Роки 

Обсяги фінансування (тис. грн.) 

всього 

в т.ч. за джерелами фінансування 

Бюджет Пасічнянської 
територіальної громади 

інші джерела 

2021-2025, 

в т. ч.: 
100 100 100 

2021 20 20 - 

2022 20 20 - 

2023 20 20 - 

2024 20 20 - 

2025 20 20 - 

6. Очікувані результати виконання програми: 
зниження рівня злочинності на території Пасічнянської територіальної громади, 
зміцнення правопорядку, захисту прав і свобод громадян, матеріально-технічне 
забезпечення діяльності Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській 
області. 
7. Термін проведення звітності: щорічно. 

 

 

 

Замовник програми:  

Начальник 

Надвірнянського РВП                                                            Василь СТРУК 

 

Керівник програми: 
Заступник сільського голови                                              Тарас ЮРЧИЛО 

 



КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА 

профілактики злочинності, зміцнення правопорядку, захисту прав і свобод 
громадян на території Пасічнянської сільської територіальної громади 

на 2021-2025 роки 

 

1. Обґрунтування доцільності розроблення програми 

Для належного виконання завдань покладених на поліцію важливе 
значення відіграють цільові програми профілактики злочинності та 
правопорушень. 

Протягом 2016-2020 років Надвірнянським районним відділом поліції 
вживалися організаційні та практичні заходи спрямовані на налагодження 
співробітництва з населенням, залучення громадян до профілактики 
правопорушень, боротьби зі злочинністю на території Надвірнянського району. 

Працівниками Надвірнянського РВП постійно проводяться організаційно-

практичні заходи, спрямовані на зміцнення правопорядку, охорону прав і 
свобод громадян, протидії проявам злочинності і корупції, забезпечення 
охорони публічного порядку і безпеки в районі. 

Значна увага приділяється покращенню стану дотримання законності при 
прийнятті та реєстрації заяв і повідомлень про вчинені кримінальні 
правопорушення та інші події, підвищення якості та оперативності реагування 
на кримінальні правопорушення. 

Керівництвом Надвірнянського районного відділу поліції вживаються дієві 
заходи, спрямовані на зміцнення довіри громадян до поліції, задоволення 
потреб кожної людини, посилення взаємодії з населенням, таким чином 
покращення іміджу відомства, а також підвищення авторитету поліції, 
створення її працівникам належних умов для роботи. 

 

2. Мета розроблення програми 

Метою розроблення програми є вирішення цілого ряду важливих завдань, 
що стосуються профілактики злочинності та правопорушень, зміцнення 
правопорядку і безпеки на території Пасічнянської сільської територіальної 
громади, забезпечення належної мобільності підрозділу поліції для 
попередження правопорушень та розкриття злочинів, профілактики 
злочинності, недопущення втягнення у злочинну діяльність нових соціальних 
груп, особливо неповнолітніх, витіснення злочинності з окремих сфер 
суспільного життя. Забезпечення активної наступальної протидії злочинності та 
досягнення темпів її розкриття, на основі чітко визначених пріоритетів, 
поступового нарощування зусиль держави і громадськості, вдосконалення 
законодавства, запобігання і розкриття злочинів. 

Програма розроблена на основі комплексного підходу до розв’язання 
проблем захисту суспільства та особи, майнових надбань від злочинних 
посягань і правопорушень, визначає досягнення специфічних для громади цілей 
та завдань щодо об’єднання зусиль органів державної влади, місцевого 
самоврядування, правоохоронних органів та громадськості у забезпеченні та 
зміцненні правопорядку. 



Досягненню цієї мети сприятимуть заходи, спрямовані на: 
- створення атмосфери суспільної нетерпимості до злочинності; 
- ослаблення дії криміногенних факторів; 
- недопущення втягнення у злочинну діяльність нових соціальних груп, 

особливо неповнолітніх, витіснення злочинності з окремих сфер 
суспільного життя; 

- створення комфортних умов поліцейських для якісної роботи та 
підвищення довіри населення до поліції. 

 

3. Фінансове забезпечення програми 

Комплексна програма профілактики злочинності розрахована на 2021-2025 

роки, проведення заходів якої передбачене на кожний календарний рік окремо. 
Програма фінансується з бюджету Пасічнянської сільської територіальної 
громади. 

 

4. Очікувані результати виконання програми 

- зниження рівня злочинності на території громади; 
- зниження кількості вчинення злочинів раніше судимими особами; 
- захист особи та її майна від протиправних посягань; 
- матеріально-технічне забезпечення діяльності місцевого відділу поліції; 
- мінімізація злочинного впливу на молодь і підлітків, усунення причин і 

умов, що сприяють втягненню їх у протиправну діяльність; 
- зміцнення кадрового потенціалу правоохоронних органів. 

 

 

Секретар сільської ради                                                       Андрій КРИЦЬКИЙ 

 



Додаток до комплексної програми профілактики 
злочинності, зміцнення правопорядку, захисту прав 
і свобод громадян на території Пасічнянської 
сільської територіальної громади на 2021-2025 роки 

Перелік заходів до комплексної програми профілактики злочинності, зміцнення правопорядку, захисту прав і свобод 
громадян на території Пасічнянської сільської територіальної громади на 2021 рік 

№ 

п/п 
Найменування заходу 

Ресурсне забезпечення 
програми 

Виконавець 

Термін 
виконання, 

роки 

Орієнтовні 
обсяги 

фінансування, 
тис. грн. 

Очікувані результати 

 
1 2 3 4 5 6 7 

1. З метою запобігання вчиненню злочинів та 
правопорушень, підтримання публічної безпеки 
та порядку на території Пасічнянської сільської 
територіальної громади, здійснення 
організаційно – практичних заходів, 
спрямованих на виявлення та припинення 
злочинних дій, забезпечення систематичного 
контролю за поведінкою осіб, які зловживають 
спиртними напоями, раніше судимих, 
забезпечення швидкого реагування на заяви та 
повідомлення громадян про вчинення 
кримінальних правопорушень та інших подій 

 

Придбання паливо-

мастильних матеріалів 
та автозапчастин для 

безперебійного 
функціонування 
автотранспорту 

Надвірнянського РВП 

 

Надвірнянський 
РВП 

 

 

2021 

 

20 

 

Підвищення якості 
оперативно-розшукової 

діяльності 
Надвірнянського РВП. 
Створення запасів для 

оперативного їх 
використання 

 Всього 2021 20 

Замовник програми: 
Начальник Надвірнянського РВ                                                                                                                    Василь СТРУК 

Керівник програми: 
Заступник сільського голови                                                                                                                                     Тарас ЮРЧИЛО



Додаток 8  

до рішення сільської ради 

від 12.03.2021 № 53-4/2021 

«Про затвердження місцевих програм, 
які фінансуватимуться за рахунок 
коштів бюджету Пасічнянської 
територіальної громади» 

Паспорт 

Комплексної програми інформаційно-аналітичної роботи в інтересах 
органів державної влади та місцевого самоврядування з протидії проявам 

терористичного характеру та організованої злочинності, кібербезпека  
на території Пасічнянської сільської територіальної громади  

на 2021-2025 роки 

1. Ініціатор розроблення програми (замовник) – Надвірнянський РВ УСБУ в 
Івано-Франківській області. 
2. Розробник програми – Надвірнянський РВ УСБУ в Івано-Франківській 
області. 
3. Термін реалізації програми – 2021-2025 роки. 
4. Етапи фінансування програми – щорічно з 2021 по 2025 роки. 

5. Обсяги фінансування програми: 

Роки 

Обсяги фінансування (тис. грн.) 

всього 

в т.ч. за джерелами фінансування 

Бюджет Пасічнянської 
територіальної громади 

інші джерела 

2021-2025, 

в т. ч.: 
100 100  

2021 20 20 - 

2022 20 20 - 

2023 20 20  

2024 20 20  

2025 20 20  

6. Очікувані результати виконання програми: 
Зниження росту правопорушень в сфері охорони державної таємниці, 
службової інформації та інформаційної безпеки, кібербезпека, недопущення 
нелегальної міграції, ввезення зброї та вибухівки, а також скоєння 
терористичних актів в регіоні. Крім того, підвищення якості оперативно-

розшукової та контррозвідувальної діяльності органів СБУ, забезпечення 
належного функціонування Надвірнянського РВ УСБУ. 
7. Термін проведення звітності: щорічно. 

 

Замовник програми:  
Надвірнянський РВ УСБУ 

в Івано-Франківській області                      Мар’ян ФІЦА 
 

Керівник програми: 
Заступник сільського голови                                              Тарас ЮРЧИЛО 



Керуючись Конституцією України (п. 2 ст. 119), законами України “Про 
Службу безпеки України” (ст. 18), “Про боротьбу з тероризмом” (ст.ст. 6, 9), 
“Про контррозвідувальну діяльність” та “Про оперативно-розшукову 
діяльність” Надвірнянським РВ Управління СБ України підготовлено 
Комплексну програму інформаційно-аналітичної роботи в інтересах органів 
державної влади та місцевого самоврядування з протидії проявам 
терористичного характеру та організованої злочинності, кібербезпеки на 
території Пасічнянської сільської територіальної громади на 2021-2025 роки 

Розділ 1. Основні положення. 
Тероризм – суспільно небезпечна діяльність, яка полягає у свідомому, 

цілеспрямованому застосуванні насильства шляхом захоплення заручників, 
підпалів, убивств, тортур, залякування населення та органів влади або вчинення 
інших посягань на життя чи здоров’я ні в чому не винних людей або погрози 
вчинення злочинних дій з метою досягнення злочинних цілей. 

Кібербезпека – безпека ІТ систем (обладнання та програм), вона являється 
частиною інформаційної безпеки будь-якої організації. Це захищеність життєво 
важливих інтересів людини і громадянина, суспільства та держави під час 
використання кіберпростору, за якої забезпечуються сталий розвиток 
інформаційного суспільства та цифрового комунікативного середовища, 
своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних і потенційних загроз 
національній безпеці України у кіберпросторі.  

Серед суб’єктів, які безпосередньо здійснюють боротьбу з тероризмом  у 
межах своєї компетенції та забезпечують кібербезпеку - є Служба безпеки 
України, яка є головним органом у загальнодержавній системі боротьби з 
тероризмом, з кібератаками, з організованою злочинністю тощо. 

Координацію діяльності суб’єктів, які залучаються до боротьби з 
тероризмом та кібератакою, здійснює Антитерористичний центр при Службі 
безпеки України (в подальшому АТЦ при СБ України), який складається з 
Міжвідомчої координаційної комісії та штабу, а також регіональних 
координаційних груп (в подальшому РКГ АТЦ) та їх штабів, які створюються 
при регіональних органах Служби безпеки України, а на місцях – районні 
підрозділи УСБ України. 

Служба безпеки України здійснює боротьбу з тероризмом шляхом 
проведення оперативно-розшукових заходів, спрямованих на запобігання, 
виявлення та припинення терористичної діяльності, у тому числі міжнародної; 
збирає інформацію про діяльність іноземних та міжнародних терористичних 
організацій; провадить у межах визначених чинним законодавством 
повноважень виключно з метою отримання упереджувальної інформації у разі 
загрози вчинення терористичного акту або при проведенні антитерористичної 
операції оперативно-технічні пошукові заходи у системах і каналах 
телекомунікацій, які можуть використовуватися терористами; забезпечує через 
Антитерористичний центр при Службі безпеки України організацію і 
проведення антитерористичних заходів, координацію діяльності суб’єктів 
боротьби з тероризмом відповідно до визначеної законодавством України 
компетенції; здійснює досудове слідство у справах про злочини, пов’язані з 



терористичною діяльністю; нейтралізує кібератаки та кіберінцидентів; 
забезпечує безпеку від терористичних посягань установ України за межами її 
території, їх співробітників та членів їхніх сімей. 

Кіберфахівці Служби безпеки України цілодобово дбають про 
інформаційну безпеку країни:  
 протидіють кіберрозвідкам іноземних держав; 
 займаються боротьбою з кібертероризмом і кібершпигунством; 
 здійснюють контррозвідувальні та оперативно-розшукові заходи; 
 протидіють спробам розхитати ситуацію в країні через різноманітні 

інформаційні «вкиди» 

Окрема увага – на виявленні та нейтралізації цільових кібератак. 
Найчастіше їх проводять на замовлення спецслужб іноземних держав. Зазвичай 
це загрози підвищеної складності. Об’єктами таких кібератак стають важливі 
комунікаційні системи державних органів і системи керування об’єктів 
критичної інфраструктури, тощо. 

Організаційне забезпечення роботи координаційних груп здійснюється 
регіональними органами Служби безпеки України. 

Метою даної програми антитерористичних заходів є розробка і 
здійснення скоординованих заходів районних органів державної влади та 
управління щодо запобігання терористичним актам та моніторинг рівня 
кібернетичної безпеки, висвітлення основних проблем розбудови національної 
системи кіберзахисту та визначення напрямів їх вирішення на території 
безпосередньо Яремчанської міської ради чи проти інтересів України. 

Основними завданнями Програми є: 

 своєчасне інформування органів влади та управління з питань забезпечення 
державної безпеки для прийняття управлінських рішень; 

 проведення моніторингу розвитку ситуації в районі оперативного 
обслуговування, пов’язаного у першу чергу з активізацією міжнародного 
тероризму і екстремізму; 

 активізація діяльності спеціальних служб та правоохоронних органів щодо 
отримання упереджувальної інформації про можливу загрозу вчинення 
терористичних актів на території міської ради проти національної безпеки та 
інтересів України; 

 залучення до організації і проведення антитерористичних операцій та 
спільно з РКГ АТЦ координація діяльності суб’єктів, які ведуть боротьбу з 
тероризмом чи залучаються до конкретних антитерористичних операцій; 

 участь у проведенні командно-штабних і тактико-спеціальних навчань і 
тренувань; 

 виявлення, нейтралізація та локалізація цільових кібератак; 
 забезпечення кібербезпеки за рахунок комплексного і безперервного 

застосування організаційно-правових та технічних методів захисту на різних 
рівнях реалізації; 

 вироблення спільних підходів у протидії кіберзагрозам, консолідації зусиль 
у розслідуванні та запобіганні кіберзлочинам; 

 недопущення використання кіберпростору;  



 створення методів та засобів протиборства в інформаційному та 
кібернетичному просторі; 

 ефективне забезпечення кібербезпеки спрямоване на скоординовані дії на 
національному, регіональному та міжнародному рівнях для запобігання, 
підготовки, реагування та відновлення інцидентів з боку органів влади, 
приватного сектору та громадянського суспільства. 

 забезпечення кращого розслідування, затримання і переслідування 
зловмисних агентів, подолання проблем кібербезпеки, тощо. 

Розділ 2. Організаційні заходи. 
2.1. У процесі здійснення оперативно-розшукової діяльності забезпечити 
здобуття та системний аналіз інформації, на основі якої готувати прогнозний 
моніторинг обстановки в районі оперативного обслуговування. Головну увагу 
акцентувати на виявленні передумов до назрівання надзвичайних ситуацій та 
негативних процесів в економічній, політичній і соціальній сферах. З 
урахуванням особливостей і гостроти викритих негативних процесів, 
здійснювати інформаційне забезпечення Яремчанської міської ради, установ і 
відомств для прийняття управлінських рішень. 
Виконавець: РВ УСБ України. 
2.2. З метою профілактики правопорушень у сфері державної безпеки, з 
використанням регіональних засобів масової інформації, розпочати практику 
регулярного доведення до населення регіону відомостей про факти викритої 
злочинної діяльності, що віднесена до компетенції органів Служби безпеки 
України, а також про стан злочинності і заходи, які вживаються щодо зниження 
її рівня. 
Виконавець: РВ УСБ України, місцеві засоби масової інформації. 
2.3. З метою посилення контролю за охороною основних державних установ, 
життєво важливих і техногенно-небезпечних об’єктів району розробити (І 
півріччя 2021 року), організувати та продовжувати виконання комплексу 
заходів, спрямованих на їх захист. 

Здійснити (ІІ півріччя 2021 року) заходи по удосконаленню механізму 
взаємодії органів влади та управління, по перевірці і аналізу стану безпеки, 
надійності охоронно-режимних та попереджувальних заходів на техногенно-

небезпечних об’єктах, визначенню та усуненню недоліків у цій сфері. 
Виконавець: РВ УСБ України. 

Розділ 3. Правоохоронні заходи. 
3.1. З метою прогнозування ситуації щодо сучасного розвитку кримінального 
середовища, яке може бути причетне до терористичної діяльності та кібератак, 
проводити (постійно) його моніторинг, проблему вивчати із зацікавленими 
підрозділами Яремчанського ВП ГУНП в Івано-Франківській області. 
Виконавець: РВ УСБ України, ВП ГУНП. 
3.2. З метою виявлення та перекриття каналів ввезення в регіон зброї, вибухівки 
та інших засобів терору розробити (І півріччя 2021 року) та впровадити дієву 
систему заходів щодо здобування упереджувальної інформації про їх вірогідні 
переміщення по території району оперативного обслуговування, в тому числі 
транзитні. 



Активізувати залучення населення до виявлення можливих місць 
концентрації нелегальних мігрантів в районі, висвітлювати через засоби 
масової інформації основні аспекти протидії незаконній міграції в контексті 
боротьби з міжнародним тероризмом. 
Виконавець: РВ УСБ України, ВП ГУНП. 
3.3. З метою удосконалення координаційних механізмів АТЦ при УСБ України 
та її штабу щодо взаємодії районних підрозділів міністерств та інших органів 
виконавчої влади і місцевого самоврядування, які залучаються до 
антитерористичних заходів, брати участь (постійно, згідно з окремо 
розробленим планом) із залученням спецпідрозділів УСБ України та ГУ НП  в 
Івано-Франківській області у відповідних командно-штабних і тактико-

спеціальних навчаннях та тренуваннях з протидії можливим терористичним 
проявам на базі уразливих у терористичному відношенні об’єктах та в місцях із 
масовим перебуванням людей. 
Виконавець: РВ УСБ України, ВП ГУНП, МВ УДСНС, відділ з питань 
надзвичайних ситуацій міської ради. 
3.4. У межах наданих повноважень здійснювати систематичний аналіз 
отримуваної інформації з проблем тероризму і політичного екстремізму, 
організованої злочинної діяльності насильницького спрямування і нелегальної 
міграції, захисту техногенно-небезпечних об’єктів, на підставі якої визначати 
передумови до загострення ситуації, а також забезпечити кібербезпеку на 
території Яремчанської міської ради та вносити зміни у відповідні спільні 
плани. 
Виконавець: РВ УСБ України. 
3.5. З метою запобігання перенесення на територію району діяльності 
міжнародних терористичних організацій, попередження проявів 
терористичного характеру, забезпечення безпеки населення району 
оперативного обслуговування, активізувати діяльність, розробляти та 
здійснювати додаткові заходи (постійно) щодо забезпечення надійного 
контролю за обстановкою в місцях масового скупчення людей, а також 
виявлення осіб, які виношують наміри здійснити теракти. 
Виконавець: РВ УСБ України. 
3.6. Постійно здійснювати нейтралізацію цільових кібератак, оперативно-

розшукові та профілактичні заходи.   
Виконавець: РВ УСБ України. 

Розділ 4. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення, очікувані 
результати. 

Фінансування здійснювати за рахунок коштів Державного, місцевих 
бюджетів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством. 
4.1. Для якісного виконання Надвірнянським РВ УСБУ в Івано-Франківській 
області покладених завдань щодо інформаційно-аналітичної роботи в інтересах 
органів державної влади та місцевого, протидії проявам терористичного 
характеру, участі в підготовці та проведенні кібератак,  антитерористичних 
операцій навчально-тренувального процесу - вирішити питання про виділення 



коштів для придбання паливно-мастильних матеріалів, запчастин для 
службових транспортних засобів та комп’ютерної техніки. 
Виконавець: РВ УСБ України. 
4.2.В результаті виконання запланованих заходів, передбачених вищевказаною 
Програмою, очікується зниження росту правопорушень в сфері охорони 
державної таємниці, службової інформації та інформаційної безпеки, 
недопущення незаконного ввезення зброї та вибухівки, а також скоєння 
терористичних актів та кібератак в регіоні. Крім того, очікується підвищення 
якості оперативно-розшукової та контррозвідувальної діяльності органів СБУ, 
авторитету правоохоронних органів в цілому, а також забезпечення належного 
функціонування Надвірнянського РВ УСБУ. 
 

Наше головне завдання – захист України та її громадян від будь-яких загроз 
сучасного світу.  
«Ваша безпека – наша турбота» - девіз СБУ, який ми щодня впроваджуємо в 
життя. Працюємо, аби кожен українець міг почувати себе захищеним. 
 

 

 

 



ПЕРЕЛІК 

заходів, обсяги та джерела фінансування Комплексної програми інформаційно-аналітичної роботи в інтересах органів 

державної влади та місцевого самоврядування з протидії проявам терористичного характеру та організованої 
злочинності, кібербезпека на території Пасічнянської сільської територіальної громади на 2021-2025 роки 

№ 

п/п 
Найменування заходу 

Ресурсне забезпечення 
програми 

Виконавець 

Термін 
виконання, 

роки 

Орієнтовні 
обсяги 

фінансування, 
тис. грн. 

Очікувані результати 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  своєчасне інформування 

 органів влади та управління з питань 
забезпечення державної безпеки для прийняття 

управлінських рішень; 
 проведення моніторингу 

 розвитку ситуації в районі 
оперативного обслуговування, пов’язаного у 
першу чергу з активізацією міжнародного 
тероризму і екстремізму; 
 активізація діяльності 
 спеціальних служб та 

правоохоронних органів щодо отримання 
упереджувальної інформації про можливу загрозу 
вчинення терористичних актів на території 
міської ради проти національної безпеки та 
інтересів України; 
 залучення до організації і 
 проведення антитерористичних операцій та 
спільно з РКГ АТЦ координація діяльності 
суб’єктів, які ведуть боротьбу з тероризмом чи 
залучаються до конкретних антитерористичних 
операцій; 
 участь у проведенні 
командно-штабних і тактико-спеціальних навчань 
і тренувань; 
 виявлення, нейтралізація та 

локалізація цільових кібератак; 
 забезпечення кібербезпеки 

 за рахунок комплексного і безперервного 
застосування організаційно-правових та 
технічних методів захисту на різних рівнях 

 

Придбання паливно-

мастильних 
матеріалів; Ремонт 
службових 
транспортних засобів; 
Придбання 
комп’ютерної 
техніки. 

 

Надвірнянський 
РВ УСБ України 

 

2021 

 

20 

 

зниження росту 
правопорушень в сфері 

охорони державної 
таємниці, службової 

інформації та 
інформаційної безпеки, 

недопущення незаконного 
ввезення зброї та вибухівки, 

а також скоєння 
терористичних актів та 

кібератак в регіоні. Крім 
того, очікується 

підвищення якості 
оперативно-розшукової та 

контррозвідувальної 
діяльності органів СБУ 



1 2 3 4 5 6 7 

реалізації; 
 вироблення спільних 

підходів у протидії кіберзагрозам, консолідації 
зусиль у розслідуванні та запобіганні 
кіберзлочинам; 
 недопущення використання 

кіберпростору; 
 створення методів та  
засобівпротиборства в інформаційному та 
кібернетичному просторі; 
 ефективне забезпечення 

кібербезпеки спрямоване на скоординовані дії на 
національному, регіональному та міжнародному 
рівнях для запобігання, підготовки, реагування та 
відновлення інцидентів з боку органів влади, 
приватного сектору та громадянського 
суспільства. 
 забезпечення кращого 

 розслідування, затримання і переслідування 
зловмисних агентів, подолання проблем 
кібербезпеки. 

 

 Всього 2021 20 

 

 

Начальник Надвірнянського РВ УСБУ                                                                                                    Мар’ян ФІЦА 



Додаток 9  

до рішення сільської ради 

від 12.03.2021 № 53-4/2021 

«Про затвердження місцевих програм, 
які фінансуватимуться за рахунок 
коштів бюджету Пасічнянської 
територіальної громади» 

ПАСПОРТ 

Програми покращення діагностики, лікування та профілактики 
злоякісних новоутворів у жителів Пасічнянської територіальної громади 

на 2021-2025 роки 

1. Ініціатор розроблення заходів Програми – КП «Пасічнянський 
НЦПМД» 

2. Розробник заходів Програми - КП «Пасічнянський НЦПМД» 

3.  Термін реалізації заходів Програми –2021-2025 роки. 

4.  Етапи фінансування –2021-2025 роки.к 

5. Обсяги фінансування заходів Програми: 

Роки 

Обсяги фінансування (тис. грн.) 

всього 

в т.ч. за джерелами фінансування 

Бюджет Пасічнянської 
територіальної громади 

інші джерела 

2021-2025, 

в т. ч.: 
950 950  

2021 150 150 - 

2022 200 200 - 

2023 200 200  

2024 200 200  

2025 200 200  

6.  Очікувані результати виконання заходів Програми: 
-  істотно підвищити рівень поінформованості населення області щодо ризиків 
виникнення раку; 
-    знизити рівень задавненості патології на 5-6%; 

-    підвищити рівень діагностики передпухлинних захворювань та злоякісних 
новоутворів на 6-7 %; 

-   знизити показники смертності орієнтовно на 6-10%; 

- забезпечити ефективну адекватну соціальну підтримку онкологічним хворим; 
-  знизити рівень дорічної летальності від раку орієнтовно на 4-5%; 

-   забезпечити якість надання симптоматичної допомоги цій категорії хворих; 
7. Термін проведення звітності: за звітний період – до 25 грудня. 
 

Замовник програми: 
т.в.о    директора                                                        Оксана ЛАВРИНОВИЧ 

 

Керівник програми: 
Заступник сільського голови                                     Володимир КРОШКОВ 



Програма покращення діагностики, лікування та профілактики злоякісних 
новоутворів у жителів Пасічнянської територіальної громади на 2021-2025 роки 

 

Загальна частина 

Програма покращення діагностики, лікування та профілактики злоякісних 
новоутворів у жителів Пасічнянської територіальної громади на 2021 рік (далі - 
Програма) спрямована на реалізацію державної політики у сфері охорони 
здоров'я щодо задоволення потреб населення у профілактиці і спеціалізованій 
допомозі відповідно до світових стандартів, що стало можливим завдяки 
приєднанню України до Паризької Хартії боротьби з раком. 

Злоякісні новоутворення є однією з найнебезпечніших медико-біологічних 
та соціально-економічних проблем. Ризик захворіти на рак збільшується у 
зв'язку несприятливою соціально-економічною ситуацією, поширенням 
тютюнопаління, вживанням низькосортного алкоголю, незадовільним 
харчуванням, старінням населення тощо. 

У структурі захворюваності чоловіків переважають злоякісні пухлини 
легень, шкіри, передміхурової залози, шлунка, захворювання лімфоїдної та 
кровотворної системи (54,5 відсотка), у жінок - рак грудної залози, шкіри, тіла 
матки, шийки матки, ободової кишки (53,8 відсотка). 

Через незадовільне фінансування галузі, низький рівень оснащення 
діагностичною апаратурою лікувальних закладів, низьку онкограмотність 
населення, затратне і малоефективне лікування, залишається високим відсоток 
хворих, у яких захворювання діагностується на пізніх стадіях і як наслідок, 
висока смертність. 

Тенденції до зростання захворюваності та смертності від злоякісних 
пухлин, залежність онкопатології від наслідків аварії на ЧАЕС свідчать про 
надзвичайну гостроту проблеми, що обумовлює необхідність продовження 
заходів протиракової боротьби, що були реалізовані у попередній регіональній 
програмі, не тільки закладами охорони здоров'я, але й установами та закладами 
усіх галузей економіки, освіти, науки, культури, засобів масової інформації. 
Комплексний підхід до розв'язання цієї проблеми зберігається і тривалий час 
буде актуальним, потребує розвитку і удосконалення. 

Мета Програми 

Метою прийняття розпорядження щодо Програми є покращення якості 
діагностики, лікування та профілактики злоякісних новоутворів, є підвищення 
ефективності та поліпшення якості первинної профілактики, зменшення рівня 
дорічної летальності, зниження показників смертності, належної реабілітації, 
симптоматичної допомоги, створення умов для продовження життя та 
поліпшення його якості. 

Основні завдання Програми 

Для розв'язання проблем визначено основні завдання: 
-    покращити діагностику, лікування  хворих на рак; 
- істотно підвищити рівень поінформованості населення області щодо 

ризиків виникнення раку; 
 -  знизити рівень задавненості недуги на 5-6%; 



-   підвищити рівень діагностики передпухлинних захворювань та 
злоякісних новоутворів залози на 6-7 %; 

-   знизити показники смертності орієнтовно на 4-5%; 

-   забезпечити ефективну адекватну соціальну підтримку хворих на рак ; 
-   знизити рівень дорічної летальності від раку орієнтовно на 5-6%; 

-   забезпечити якість надання симптоматичної допомоги цій категорії 
хворих. 

Фінансове забезпечення заходів Програми 

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься у межах видатків, що 
передбачаються у місцевому бюджеті. 

 Обсяг бюджетних коштів, визначається виходячи з конкретних завдань. 
Дія заходів програми розрахована на 2021-2025 роки. рік. 
 

 

Секретар сільської ради                                              Андрій КРИЦЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток до Програми 

Перелік 

заходів, обсяги та джерела фінансування на виконання в Програми покращення діагностики, лікування та профілактики 
злоякісних новоутворів у жителів Пасічнянської територіальної громади на 2021 рік 

№ 

п/п 
Найменування заходу Виконавець 

Термін 

виконання 

Орієнтовані обсяги фінансування, тис. грн. 

Очікувані результати роки всього 

в т.ч. за джерелами фінансування 

обласний 
бюджет 

медична субвенція 
інші 

джерела 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Профілактичні заходи  
1 Залучити засоби масової інформації, 

навчальні заклади і громадські організації 
до інформування населення району щодо 
профілактики, раннього виявлення та 
ефективного лікування раку 

Організацій
ний відділ 
Пасічнянсь
кої ТГ 

2021 2021 - - - - Підвищення 
онкограмотності 
населення 

2 Забезпечення хворих знеболюючими 
лікарськими засобами за рецептами 
лікарів через аптечну мережу (комунальна 
аптека №100 м. Надвірна)  шляхом 
відшкодування коштів.  

КП 2021 2021 150,0  150,0  Поліпшення якості 
надання допомоги 
онкологічним 
хворим та якості 
життя онкохворих  

 

 

Замовник програми: 
т.в.о    директора                                                                                                                                                  Оксана ЛАВРИНОВИЧ 

 

Керівник програми: 
Заступник сільського голови                                                                                                                   Володимир КРОШКОВ 


