
 
УКРАЇНА 

ПАСІЧНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Надвірнянського району Івано-Франківської області 
Восьме скликання 

Восьма сесія 

 

РІШЕННЯ 

 

від 08 липня 2021 № 516-8/2021 

село Пасічна  
 

Про затвердження місцевих 
програм, які фінансуватимуться 
з бюджету територіальної 
громади 

 

 

Відповідно до статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні" сільська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити: 
- Програму вдосконалення казначейського обслуговування бюджету 

Пасічнянської сільської територіальної громади за доходами та видатками  на 
2021-2025 роки (додаток 1); 

- Програму підтримки діяльності Надвірнянського міськрайонного 
сектору філії Державної установи «Центр пробації» в Івано-Франківській 
області з метою покращення профілактики рецидивної злочинності та 
правопорушень на території населених пунктів Пасічнянської сільської 
територіальної громади на період 2021-2025 роки (додаток 2); 

- Цільову програму «Духовне життя» на 2021-2025 роки рік (додаток 3). 
2. Визначити головними розпорядниками коштів та відповідальними 

виконавцями програм Управління фінансів Пасічнянської сільської ради та 
Пасічнянську сільську раду. 

3. Встановити, що бюджетні призначення для реалізації заходів 
програми передбачаються щорічно при формуванні бюджету громади, 
виходячи із можливостей його дохідної частини та інших джерел. 

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

 

 

Сільський голова                                                                         Андрій ГУНДА 



Додаток  1 

до рішення сільської ради 

від 08.07.2021 №516-8/2021«Про 
затвердження місцевих програм, 
які фінансуватимуться з бюджету 
територіальної громади» 

 

ПАСПОРТ 

програми вдосконалення казначейського обслуговування бюджету 
Пасічнянської сільської територіальної громади за доходами та 

видатками  на 2021-2025 роки 

 

1. Ініціатор розроблення заходів Програми – Управління Державної 
казначейської служби України у Надвірнянському районі Івано-Франківської 
області 

2. Розробник заходів Програми – Управління Державної казначейської 
служби України у Надвірнянському районі Івано-Франківської області 

3.  Термін реалізації заходів Програми –2021-2025 рр. 
4.  Етапи фінансування –2021 рік 

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.: 
100 100  

2021 20 20 - 

2022 20 20 - 

2023 20 20 - 

2024 20 20 - 

2025 20 20 - 

 

6. Очікувані результати виконання заходів Програми: 
Виконання основних положень заходів  Програми дасть змогу  
1. Вдосконалення якості та оперативності казначейського 

обслуговування розпорядників коштів бюджету Пасічнянської сільської 
територіальної громади. 

2. Оновлення комп’ютерної та офісної техніки Управління 
Державної казначейської служби України у Надвірнянському районі Івано-

Франківської області для запровадження  системи дистанційного 
обслуговування клієнтів “Клієнт Казначейства - Казначейство”. 

3. Прискорення  взяття зобов’язань розпорядниками коштів та 
поєднання цього процесу з вдосконаленням планування видатків 
розпорядниками коштів, що позитивно впливатиме на зменшення залишків 



коштів на рахунках розпорядників коштів та суттєво спростить процедури 
щорічного закриття бюджетного року. 

 

7. Термін проведення звітності: за звітний період – до 25 грудня. 
 

 

Керівник програми:  

Заступник сільського голови                                                  Тарас ЮРЧИЛО 

 

Замовник програми: 

Начальник Управління  
Державної казначейської служби України  
у Надвірнянському районі  
Івано-Франківської області                                             Надія ПОЛАТАЙКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Програма вдосконалення казначейського обслуговування бюджету 
Пасічнянської сільської територіальної громади за доходами та 

видатками  на 2021-2025 роки 

 

Розділ 1. Основні положення. 
Основу нормативно-правової бази, згідно з якою здійснюється 

казначейське обслуговування бюджету Пасічнянської сільської 
територіальної громади  за видатками складають Бюджетний кодекс України 
та Порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів, 
затверджений наказом Міністерства фінансів України від 23.08.2012 р. № 
938. 

Порядком регламентуються організаційні взаємовідносини між 
органами Державної казначейської служби, фінансовими органами, 
платниками податків, розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів у 
процесі казначейського обслуговування місцевих бюджетів. 

Відповідно до положень Бюджетного кодексу повноваження органів 
казначейства у частині обслуговування місцевих бюджетів за видатками 
зосереджується на посиленні контролю за рухом коштів місцевих бюджетів, 
своєчасному попередженні їх нецільового використання та впровадженні 
нових засад управління бюджетними зобов'язаннями. 

Основним завданням органів казначейства в процесі обслуговування 
бюджету Пасічнянської сільської територіальної громади є сприяння 
виконанню бюджетної політики місцевого самоврядування та здійсненню 
ефективного управління коштами Пасічнянської сільської територіальної 
громади. Це завдання має бути реалізоване через створення ефективної 
системи оперативного управління фінансами територіальної громади. 

Основними завданнями Програми є: 

 підвищення якості та оперативності казначейського обслуговування  
розпорядників коштів бюджету Пасічнянської сільської територіальної 
громади;  

 удосконалення системи дистанційного обслуговування клієнтів “Клієнт 
Казначейства - Казначейство”; 

 прискорення  взяття зобов’язань розпорядниками коштів та поєднання 
цього процесу з вдосконаленням планування видатків розпорядниками 
коштів, що позитивно впливатиме на зменшення залишків коштів на 
рахунках розпорядників коштів та суттєво спростить процедури щорічного 
закриття бюджетного року. 

 формування ефективної співпраці Пасічнянської сільської ради з 
Управлінням Державної казначейської служби України у Надвірнянському 
районі Івано-Франківської області для прийняття управлінських рішень. 

 

Розділ 2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована 
Програма 

Для вдосконалення казначейського обслуговування бюджету 
Пасічнянської сільської територіальної громади спрямованого на те, щоб 



казначейське обслуговування зробити максимально зручним для клієнтів та в 
контексті запровадження системи дистанційного обслуговування клієнтів 
“Клієнт Казначейства-Казначейство”, зменшення документообігу на 
паперових носіях, тобто надання розпорядникам та одержувачам коштів 
документів виключно в електронному вигляді та можливості в режимі on-line 

моніторити стан реєстрації бюджетних фінансових зобов’язань, існує гостра 
потреба в оновленні комп’ютерної та офісної техніки управління 
Казначейства, яка на сьогоднішній день морально застаріла та фізично 
зношена. 

Разом з тим, щоденне надання виписок розпорядникам/одержувачам 
коштів місцевого бюджету на паперових носіях вимагає значних обсягів 
витратних матеріалів, зокрема перфорованого та ксероксного паперу, 
стрічок, картриджів та інших комплектуючих. Систематичний вихід з ладу 
комп’ютерної техніки, відсутність швидкісного матричного принтера для 
друкування виписок, брак паперу та разом з тим вкрай обмежене 
фінансування з Державного бюджету не дає можливості забезпечити якісне 
та оперативне обслуговування клієнтів управління Казначейства.  

 

3.Мета і основні завдання 

1. Підвищення якості та оперативності казначейського 
обслуговування  розпорядників коштів бюджету Пасічнянської сільської 
територіальної громади;  

2. Удосконалення системи дистанційного обслуговування клієнтів 
“Клієнт Казначейства - Казначейство”; 

3. Формування ефективної співпраці Пасічнянської сільської ради з 
Управлінням Державної казначейської служби України у Надвірнянському 
районі Івано-Франківської області для прийняття управлінських рішень. 

 

4. Очікувані результати виконання Програми 

4. Вдосконалення якості та оперативності казначейського 
обслуговування розпорядників коштів бюджету Пасічнянської сільської 
територіальної громади. 

5. Оновлення комп’ютерної та офісної техніки Управління 
Державної казначейської служби України у Надвірнянському районі Івано-

Франківської області для запровадження  системи дистанційного 
обслуговування клієнтів “Клієнт Казначейства - Казначейство”. 

6. Прискорення  взяття зобов’язань розпорядниками коштів та 
поєднання цього процесу з вдосконаленням планування видатків 
розпорядниками коштів, що позитивно впливатиме на зменшення залишків 
коштів на рахунках розпорядників коштів та суттєво спростить процедури 
щорічного закриття бюджетного року. 
 

5.Фінансове забезпечення програми 

Фінансування завдань, поставлених програмою здійснюється за рахунок 
коштів бюджету Пасічнянської сільської територіальної громади, а також 



інших джерел, не заборонених законодавством у вигляді передачі 
міжбюджетних трансфертів відповідно до глави 13 Бюджетного кодексу 
України. 

 

4. Організаційне забезпечення програми 

Виконавець – Управління Державної казначейської служби України у 
Надвірнянському районі Івано-Франківської області 

 

 

Начальник управління Державної  
казначейської служби України  
у Надвірнянському районі 
 Івано-Франківської області                                            Надія ПОЛАТАЙКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перелік 

заходів, обсяги та джерела фінансування на виконання Програми 

вдосконалення казначейського обслуговування бюджету Пасічнянської сільської територіальної громади за доходами та 
видатками  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 

Бюджет 
територіальної 

громади 

Інші джерела 

 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 

Профілактичні заходи  
1 Придбання комп’ютерної 

техніки, витратних матеріалів 
(ксероксного та перфорованого 
паперу, стрічок, картриджів, 
господарських товарів), 
заправка картриджів, інші 
видатки. 

УДКСУ в 
Надвірнянськ
ому районі 
Івано-

Франківської 
області 

2021 2021 20,0 20,0 - Підвищення 
якості та 
оперативності 
казначейського 
обслуговування  
розпорядників 
коштів бюджету 
Пасічнянської 
сільської 
територіальної 
громади 

 

Начальник управління Державної  
казначейської служби України  
у Надвірнянському районі 
 Івано-Франківської області                                                                                                            Надія ПОЛАТАЙКО 



Додаток 2 

до рішення сільської ради 

від 08.07.2021 №516-8/2021«Про 
затвердження місцевих програм, які 
фінансуватимуться з бюджету 
територіальної громади» 

 

 

ПАСПОРТ 

програми підтримки діяльності Надвірнянського міськрайонного сектору 
філії Державної установи «Центр пробації» в Івано-Франківській області з 

метою покращення профілактики рецидивної злочинності та 
правопорушень на території населених пунктів Пасічнянської сільської 

територіальної громади на період 2021-2025 роки 

 

1. Ініціатор розроблення заходів Програми – Надвірнянський 
міськрайонний сектор філії Державної установи «Центр пробації» в 
Івано-Франківській області  

2. Розробник заходів Програми – Надвірнянський міськрайонний сектор 
філії Державної установи «Центр пробації» в Івано-Франківській області 

3.  Термін реалізації заходів Програми –2021-2025 рр. 
4.  Етапи фінансування –2021 рік 

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.: 
50 50  

2021 10 10 - 

2022 10 10 - 

2023 10 10 - 

2024 10 10 - 

2025 10 10 - 

 

 

6. Очікувані результати виконання заходів Програми: 
Виконання основних положень заходів  Програми дасть змогу  
- зниження рівня злочинності та кількості повторних злочинів, ослаблення 

суспільної напруги, викликаної її впливом; 
- мінімізація злочинного впливу на молодь та підлітків, усунення причин і 

умов, що сприяють втягненню їх у протиправну діяльність; 
- сприяння ресоціалізації осіб, які готуються до звільнення з місць 

позбавлення волі; 



- досягнення належного рівня фінансового і матеріального забезпечення 
органу пробації та профілактичної діяльності. 

 

7. Термін проведення звітності: за звітний період – до 25 грудня. 
 

 

Керівник програми:  

Заступник сільського голови                                                  Тарас ЮРЧИЛО 

 

Замовник програми: 

Начальник Надвірнянського  
міськрайонного сектору  
філії Державної установи «Центр пробації»  
в Івано-Франківській області                                                Роман КОСТРИБА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Програма підтримки діяльності Надвірнянського міськрайонного 
сектору філії Державної установи «Центр пробації» в Івано-Франківській 

області з метою покращення профілактики рецидивної злочинності та 
правопорушень на території населених пунктів Пасічнянської сільської 

територіальної громади на період 2021-2025 роки 

 

І. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована 
Програма 

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 вересня 
2017 року №655-р «Про утворення державної установи «Центр пробації», 
підпункту 13.1 пункту 12 Положення про Міністерство юстиції України, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року 
№ 228 утворено Державну установу «Центр пробації». 

Наказом Державної установи «Центр пробації» від 4 липня 2019 року 
№543/ОД-19 затверджено Положення про Надвірнянський міськрайонний 
сектор філії Державної установи «Центр пробації» в Івано-Франківській області  
(далі – сектор). 

Злочинність залишається одним з головних чинників, який суттєво впливає 
на проведення соціально-економічних перетворень, і становить реальну загрозу 
безпеці жителів на території об’єднаної територіальної громади. 

У цих умовах особливо важливим є забезпечення повноцінного 
функціонування органів, робота яких спрямована на зменшення злочинності, і 
для цього мають бути створенні всі необхідні умови. На жаль, дані органи 
мають недостатнє фінансування з центрального бюджету, що є одним з 
факторів зростання злочинності, а ефективність профілактичних заходів є 
недостатньою. 

Одним із таких органів є Надвірнянський міськрайонний сектор філії 
Державної установи «Центр пробації» в Івано-Франківській  області 
Міністерства юстиції України (надалі – Надвірнянський МРС), що був 
створений відповідно до Закону України «Про пробацію», основною метою 
якого є забезпечення безпеки суспільства шляхом виправлення засуджених, 
запобігання вчиненню ними повторних кримінальних правопорушень. 

Працівники Надвірнянського МРС виконують кримінальні покарання, не 
пов’язані з позбавленням волі, адміністративні стягнення у виді громадських, 
виправних та суспільно корисних робіт, здійснюють нагляд за особами 
звільненими від відбування покарання з випробуванням, складають досудові 
доповіді (забезпечення суду формалізованою інформацією, що характеризує 
обвинуваченого, з метою прийняття судом справедливого рішення щодо міри 
покарання). 

З метою реалізації пробаційних програм та інших соціально-виховних 
заходів, спрямованих на усунення криміногенних чинників в житті засуджених, 
які сприяють скоєнню ними нових правопорушень, Надвірнянський МРС має 
на меті залучати додатково й інші наявні ресурси громади - органи державної 
влади, а також волонтерів пробації, підприємства, установи та організації 
незалежно від форми власності. Окрім цього Надвірнянський МРС в певній мірі 



спрямовує і координує діяльність усіх органів, залучених до роботи з особами 
звільненими з місць відбування покарання, а також із засудженими звільненими 
від відбування покарання з випробуванням. 

Однак, ефективне виконання Надвірнянським МРС вище зазначених 
функцій та покладених на нього завдань, у тому числі щодо здійснення 
контролю за особами, які перебувають на обліку пробації неможливе без 
належного матеріально-технічного забезпечення, яке на сьогоднішній день є 
недостатнім. 

Створення програми, метою якої є забезпечення підвищення загального 
рівня безпеки, зменшення кількості правопорушень, забезпечення безпеки 
населення Пасічнянської сільської територіальної громади шляхом розроблення 
та здійснення комплексу заходів, спрямованих на усунення причин та умов 
учинення протиправних діянь, а також налагодження дієвої співпраці органу 
пробації та місцевих органів виконавчої влади у сфері виправлення та 
проведення на достатньому рівні соціально-виховної роботи серед засуджених, 
покращення умов праці персоналу Надвірнянського МРС, що сприятиме 
запобіганню скоєнню засудженими нових кримінальних правопорушень. 

Фінансування заходів програми передбачається здійснювати за рахунок 
коштів бюджету територіальної громади в межах можливостей його дохідної 
частини, виходячи з конкретних завдань, а також за рахунок інших джерел, не 
заборонених чинним законодавством. 

Враховуючи особливості цільової категорії, з якою працює персонал 
пробації, останній потребує додаткового захисту та мінімізації ризиків 
особистої безпеки. 

Саме тому в основу даної Програми покладено принцип об’єднання зусиль 
виконавчих органів місцевого самоврядування, депутатського корпусу, 
правоохоронних органів та громадськості для забезпечення належного стану 
охорони громадського порядку та профілактики злочинності на території 
Пасічнянської сільської територіальної громади. 

 

ІІ. Мета Програми 

Метою цієї Програми є забезпечення підвищення загального рівня безпеки, 
зменшення кількості правопорушень, вжиття заходів, спрямованих на усунення 
причин та умов учинення протиправних діянь, а також налагодження дієвої 
співпраці органів пробації та Пасічнянської сільської територіальної громади в 
зазначеній сфері. 

 

ІІІ. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів 
та джерел фінансування, строки виконання завдань, заходів 

Досягненню цієї мети сприятимуть заходи, спрямовані на: 
- активізацію діяльності виконавчих органів Пасічнянської сільської 

територіальної громади, пробації, та інших установ, що пов’язані з 
профілактикою правопорушень; 

- підвищення координації спільних зусиль профілактики правопорушень 
між органами місцевого самоврядування, пробації та інших установ, які 



працюють із засудженими, або звільненими від відбування покарання з 
випробуванням з метою уникнення дублювання функцій та поліпшення якості 
процедур, що виконуються при роботі із цією категорією осіб; 

- підвищення рівня правової освіти у клієнтів та правового виховання 
молоді шляхом запровадження сучасних форм і методів профілактики; 

- профілактика правопорушень, спрямована на соціальну адаптацію осіб, 
що звільняються з місць позбавлення волі, у разі необхідності; 

- запобігання втягненню у злочинну діяльність нових соціальних груп, 
особливо неповнолітніх; 

- висвітлення в засобах масової інформації діяльності органів місцевого 
самоврядування, пробації, та інших установ щодо профілактики 
правопорушень, з метою підвищення поінформованості громадян; 

- створення належних умов на базі Надвірнянського МРС, що надасть 
змогу покращити роботу в частині проведення соціально-виховної роботи, 
реабілітації, ресоціалізації осіб, засуджених до покарань без позбавлення волі, 
що сприятиме запобіганню скоєнню ними нових кримінальних правопорушень. 

Внаслідок профілактичного та соціально-виховного впливу на осіб, які 
перебувають на обліку в пробації очікується: 

- зниження рівня злочинності та кількості повторних злочинів, ослаблення 
суспільної напруги, викликаної її впливом; 

- мінімізація злочинного впливу на молодь та підлітків, усунення причин і 
умов, що сприяють втягненню їх у протиправну діяльність; 

- сприяння ресоціалізації осіб, які готуються до звільнення з місць 
позбавлення волі; 

- досягнення належного рівня фінансового і матеріального забезпечення 
органу пробації та профілактичної діяльності. 

 

ІV. Порядок використання коштів бюджету та ресурсне 
забезпечення Програми 

Фінансування заходів Програми передбачається здійснювати за рахунок 
коштів бюджету Пасічнянської сільської територіальної громади в межах 
можливостей її дохідної частини, виходячи з конкретних завдань, а також за 
рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством. 

Щорічно в бюджеті передбачаються видатки на фінансування заходів, 
пов’язаних з реалізацією положень Програми. Відповідно до рішення 
Пасічнянської сільської ради по виконанню Програми проводиться 
фінансування для реалізації переліку заходів Програми (згідно додатку 3 
Програми) щодо закупівлі основних засобів та витратних матеріалів для 
покращання роботи Надвірнянського міськрайонного сектору філії Державної 
установи «Центр пробації» в Івано-Франківській області в частині здійснення 
наглядових та соціально-виховних заходів відносно засуджених, які 
перебувають на обліку.  

Надвірнянський міськрайонний сектор філії Державної установи «Центр 
пробації» в Івано-Франківській області проводить цільове використання 
основних засобів та витратних матеріалів придбаних Пасічнянською ОТГ. 



Обсяги фінансування можуть бути змінені в установленому чинним 
законодавством порядку. Пасічнянська ОТГ у межах чинного законодавства 
сприяє Надвірнянському МРС у вирішенні поточних проблем забезпечення 
службової діяльності. 

 

V. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Головним розпорядником коштів є Пасічнянська сільська рада, яка 
здійснює контроль за ходом виконання Програми. Виконавцем Програми є 
Надвірнянський міськрайонний сектор Державної установи «Центр пробації». 

Щорічно по закінченню фінансового року Надвірнянський міськрайонний 
сектор філії Державної установи «Центр пробації» в Івано-Франківській області 
інформує Пасічнянську сільську раду про цільове використання основних 
засобів та витратних матеріалів. 

 

 

Начальник Надвірнянського  
міськрайонного сектору  
філії Державної установи «Центр пробації»  
в Івано-Франківській області                                                Роман КОСТРИБА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перелік 

заходів, обсяги та джерела фінансування на виконання Програми підтримки діяльності Надвірнянського міськрайонного 
сектору філії Державної установи «Центр пробації» в Івано-Франківській області з метою покращення профілактики 

рецидивної злочинності та правопорушень на території населених пунктів Пасічнянської сільської територіальної 
громади на період 2021-2025 роки 

 

 

№ 

п/п 
Найменування заходу Виконавець 

Термін 

виконання 

Орієнтовані обсяги фінансування, тис. грн. 

Очікувані 
результати Роки Всього 

в т.ч. за джерелами фінансування 

Бюджет 
територіальної 

громади 

Інші джерела 

 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 

Профілактичні заходи  
1 Придбання комп’ютерної 

техніки, витратних матеріалів 
(ксероксного та перфорованого 
паперу, стрічок, картриджів, 
господарських товарів), 
заправка картриджів, інші 
видатки. 

Надвірнянськ
ий МС ДУ 
«Центр 
пробації» 

2021 2021 10,0 10,0 - зниження рівня 
злочинності та 
кількості 
повторних 
злочинів, 
ослаблення 
суспільної 
напруги, 
викликаної її 
впливом 

 

Начальник Надвірнянського  
міськрайонного сектору  
філії Державної установи «Центр пробації»  
в Івано-Франківській області                                                                                                                                    Роман КОСТРИБА



Додаток 3 

до рішення сільської ради 

від 08.07.2021 №516-8/2021«Про 
затвердження місцевих програм, які 
фінансуватимуться з бюджету 
територіальної громади» 

 

ПАСПОРТ 

Цільової програми «Духовне життя» на 2021-2025 роки 

 

1. Ініціатори розроблення Програми (замовники): Управління освіти, 
культури, молоді та спорту Пасічнянської сільської ради. 

2. Розробники Програми: Управління освіти, культури, молоді та спорту 
Пасічнянської сільської ради  

3. Терміни реалізації Програми: 2021-2025 роки. 
4. Етапи фінансування Програми: протягом року. 
5. Обсяги фінансування Програми: 

Роки 

Обсяги фінансування (тис. грн.) 

всього 

в т.ч. за джерелами фінансування 

Бюджет 
територіальної громади 

інші джерела 

2021-2025, 

в т.ч.: 
150 150  

2021 500 500 - 

2022 500 500 - 

2023 500 500 - 

2024 500 500 - 

2025 500 500 - 

6. Очікувані результати виконання Програми 

– покращення умов для задоволення духовних потреб жителів громади; 
– забезпечення просвітницької та виховної ролі національної духовної 

культури; 
– вирішення актуальних питань духовно-релігійної сфери; 
– поліпшення співпраці між владними структурами, громадськістю та 

церквами; 
– створення стійкого позитивного іміджу спільної діяльності сільської 

ради, релігійних громад, об’єднань громадян; 
– розширення ролі церкви у суспільному житті, становлення її як 

повноцінного інституту громадянського суспільства; 
– активізація громад шляхом надання фінансових та інформаційних 

ресурсів у вирішенні релігійно-духовних проблем; 
– збереження та належне використання культових споруд, пам’яток 

архітектури; охорона пам’яток сакральної архітектури та мистецтва, 
недопущення дій, що призводять до їх втрати; 

– вирішення питання ремонтно-реставраційних робіт церков; 



– створення умов для вільної та різноманітної мистецької творчості 
духовно-релігійного спрямування; 

– фінансова підтримка засобів масової інформації духовно-релігійного 
спрямування; 

– створення інформаційної бази даних ініціативних груп та організацій, які 
діють в релігійно-духовних інтересах територіальної громади з подальшим її 
поповненням; 

– створення умов для належного міжконфесійного функціонування; 
– виховання патріотизму на основі історії та культури рідного краю; 
– проведення різноманітних заходів за участю представників громадських 

та релігійних організацій  а також представників української діаспори. 
  

7. Терміни проведення звітності: 
Відповідно до поставлених мети та завдань, визначених Програмою, 

замовник подає сільській раді: 
- звіт про результати виконання Програми за підсумками року – до 10 

лютого наступного за звітним року; 
- інформацію про хід виконання Програми - щоквартально до 15 числа 

місяця, наступного за звітним кварталом. 
 

 

 

Керівники Програми: 
Заступник сільського голови                                Володимир КРОШКОВ 

  

Замовник Програми: 
Начальник Управління  
освіти, культури, молоді та спорту  
Пасічнянської сільської ради                                              Надія ТИМЧУК 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цільова програма «Духовне життя» на 2021-2025 роки 

 

Вступ 

В Україні проходить формування державно-церковних відносин. 
Сформувалася суспільна потреба у церкві як важливій інституції 
громадянського суспільства. 

Однак, практика здійснення державної політики в цій сфері не сприяє 
піднесенню її ролі в державотворчих процесах, не формує структури 
громадянського суспільства для єдиного духовного простору, не сприяє 
розвитку позитивних тенденцій у духовно-культурній сфері суспільного буття 
України. Все це виходить з того, що “церква (релігійні організації) в Україні 
відокремлена від держави” – так написано в Законі України “Про свободу 
совісті та релігійні організації”. Цей Закон зіграв певну роль у нормалізації 
взаємовідносин держави і церкви. Але необхідно відмітити, що ним не 
регулюються відносини між церквою та місцевим самоврядуванням, особливо 
його представницькими органами – радами. 

Певні проблеми у суспільстві створює також недостатня законодавча 
врегульованість таких питань, як відносини між школою і церквою. 

В Пасічнянській сільській територіальній громаді діє 12 релігійних 
організацій. У релігійних організаціях 14 осіб виконують обов’язки служителів 
культу. 

Найбільшою за чисельністю є релігійна організація Української Греко-

Католицької Церкви (УГКЦ). 
Релігійні потреби віруючі задовольняють у 14 культових спорудах. 
Зважаючи на ситуацію, що склалася, в даний час перед Пасічнянською 

сільською радою постало завдання збереження подальшого позитивного 
розвитку владно-церковних відносин. Для його забезпечення розроблена 
Цільова програма “Духовне життя” на 2021-2025 роки. 

Прийняття цієї Програми зумовлено такими причинами: 
– потребою інтенсифікації становлення громадянського суспільства; 
– задоволенням зростаючої потреби громадянського суспільства в 

існуванні церкви як його важливої інституції; 
– потребою у забезпеченні паритету взаємовідносин церкви і держави; 
– необхідністю забезпечення належного рівня суспільної моралі; 
– невідповідністю окремих положень чинного законодавства України 

вимогам і реаліям сучасного релігійно-церковного життя та суспільного життя 
в цілому; 

– унеможливленням втручання органів державної влади у внутрішню 
діяльність релігійних організацій; 

– необхідністю сприяння мінімізації та подолання міжцерковних протиріч і 
конфліктів; 

– необхідністю нейтралізації спроб використання церкви та релігійних 
організацій у політичних цілях; 

– необхідністю окреслення кола сучасних потреб у взаємовідносинах 
церкви і місцевої влади, шляхів та механізмів їх розв’язання; 



– потребою свободи творчості, доступу до культурних надбань, активної 
участі людей, особливо молоді, у культурно-мистецьких і релігійно-церковних 
процесах; 

– необхідністю збереження національної культурної спадщини як основи 
національної культури; 

– забезпеченням розвитку культури і духовності Української нації, форму-

ванням цілісної національно-культурної ідентичності; 
– необхідністю виховання шанобливого ставлення людей до історичної 

пам’яті Українського народу: пам’яток нашої історії, культури, археології та 
архітектури, а також їхнього збереження; 

– необхідністю подальшої демократизації владно-церковних 
взаємовідносин. 

Законодавча база для розроблення Програми: 
– Закон України від 23.04.1991 р. № 987-ХІІ “Про свободу совісті та 

релігійні організації”; 
– Постанова Верховної Ради Української РСР від 23.04.1991 р. № 988-ХІІ 

“Про порядок введення в дію Закону України “Про свободу совісті та релігійні 
організації”; 

– Указ Президента України від 21.03.2002 р. № 279/2002 “Про невідкладні 
заходи щодо остаточного подолання негативних наслідків тоталітарної 
політики колишнього Союзу РСР стосовно релігії та відновлення порушених 
прав церков і релігійних організацій”; 

– Доручення Президента України від 08.07.2005 р. № 1-1/657 “Про 
удосконалення владно-церковних відносин, відновлення порушених прав і 
законних інтересів релігійних організацій, прискорення розв’язання актуальних 
проблем у їхній діяльності”; 

– Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.09.2002 р. № 564-р 
“Про перспективний план невідкладних заходів щодо остаточного подолання 
негативних наслідків політики колишнього Союзу РСР стосовно релігії та 
відновлення порушених прав церков і релігійних організацій”; 

Мета Програми 

Мета Програми полягає у створенні умов для забезпечення 
конституційного права мешканців громади на свободу совісті, захисту прав і 
законних інтересів релігійних організацій, подальшого процесу їх морально-

політичної реабілітації, поліпшення відносин взаємної релігійної і світоглядної 
терпимості.  

Програма є документом для збереження і всебічного розвитку духовної 
культури, з урахуванням соціально-економічних, культурних, національних та 
інших особливостей Пасічнянської сільської територіальної громади. 

Програма відкрита для доповнення, коригування, спільних дій органів 
місцевого самоврядування, релігійних та громадських об’єднань у справі 
розвитку духовного життя населення області. 

Головною метою Програми є забезпечення розвитку духовності 
українського суспільства, впровадження у суспільну свідомість 



загальнолюдських моральних цінностей, формування цілісної культурно-

національної ідентичності шляхом: 
– посилення співпраці між органами місцевого самоврядування, 

релігійними та громадськими об’єднаннями на паритетних засадах на благо 
суспільства; 

– сприяння вирішенню релігійно-духовних проблем на території області; 
– врегулювання правил суспільної моралі; 
– надання системної фінансово-матеріальної підтримки релігійним 

громадам та об’єднанням громадян щодо їхньої діяльності; 
– формування цілісного національного духовно-культурного простору; 
– активізації духовно-культурної творчості. 
Цільова програма “Духовне життя” на 2021-2025 роки визначатиме 

стратегію, основні правові та організаційні принципи політики та напрями 
діяльності у сфері відносин з церквою та релігійними організаціями, як 
складової внутрішньої і зовнішньої політики. Програма повинна забезпечити 
кожній людині свободу совісті та віросповідання, а також правовий і 
соціальний статус церкви в умовах демократизації, становлення 
громадянського суспільства та правової держави. 

Завдання Програми: 
– вивчити найбільш гострі духовні потреби Пасічнянської сільської 

територіальної громади; 
– залучити фінансово-матеріальні ресурси для вирішення питань релігійно-

духовної сфери; 
– налагодити систему надання підтримки релігійним громадам та 

об’єднанням громадян, які беруть на себе вирішення матеріально-фінансових 
проблем релігійних громад та об’єднань громадян, пов’язаних із реалізацією 
релігійно-духовних проектів; 

– сприяти формуванню всебічно розвиненої високоосвіченої, соціально 
активної особистості, вихованню високої духовності; 

– утверджувати в масовій свідомості громадян історично притаманні 
Українському народу високі моральні цінності; 

– сприяти духовно-моральному розвитку та вихованню патріотизму 
населення; 

– вживати заходів щодо запобігання розповсюдженню інформації, яка має 
негативний вплив на свідомість громадян; 

– впроваджувати в суспільну свідомість розуміння переваг здорового 
способу життя, заснованого на дотриманні Божих заповідей; 

– спрямовувати діяльність на розширення ролі церков та релігійних 
організацій у суспільному житті, становлення їх як повноцінних інституцій 
громадянського суспільства; 

– організовувати проведення досліджень щодо виявлення причин 
руйнування та погіршення технічного стану пам’яток історії та культури, у 
зв’язку з чим розробити і затвердити режим збереження та порядку їхнього 
використання; 

– створити умови для збереження пам’яток історії та культури; 



– розробити програму регенерації історичного середовища шляхом 
розроблення проектно-кошторисної документації, а також проведення робіт з 
реставрації та консервації пам’яток архітектури; 

Фінансове забезпечення Програми 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів 
бюджету територіальної громади у межах загальних асигнувань, передбачених 
головним розпорядником бюджетних коштів виконавцям відповідних заходів 
протягом  2021-2025 років, залучення можливих благодійних внесків та інших 
джерел, передбачених законодавством України. 

Очікувані результати виконання Програми 

Виконання заходів Програми дасть змогу об’єднати потужний потенціал 
громади у забезпеченні прав громадян на свободу совісті, сприянні релігійним 
громадам у духовному розвитку, соціальному та гуманітарному забезпеченні 
потреб жителів територіальної громади, духовної освіти молоді та усіх 
бажаючих, реалізації релігійних потреб кожного мешканця, збереження та 
зростання суспільної моралі громадян. 

Організація і контроль за виконанням Програми 

Системний моніторинг виконання Програми здійснюється Управлінням 
освіти, культури, молоді та спорту Пасічнянської сільської ради шляхом 
підготовки та проведення заходів та їхнього фінансового забезпечення, 
соціологічних досліджень, опитувань учасників тощо. 

Відповідно до Програми буде відбуватися активізація співпраці з боку 
церкви і органів місцевого самоврядування, стимулюватимуться взаємні 
контакти між ними та буде реально спричинятися подолання протистоянь і 
розколу, а також дотримання принципу рівності усіх релігій перед законом, 
незалежно від кількості їх послідовників, тривалості існування в Україні та 
регіонів поширення.  

 

 

 

Начальник Управління  
освіти, культури, молоді та спорту  
Пасічнянської сільської ради                                                      Надія ТИМЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до цільової програми 

“Духовне життя” на 2021-2025 роки 

 

Перелік заходів,обсяги та джерела фінансування цільової програми “Духовне життя” на 2021-2025 роки 

№ 

з/п
Найменування 

заходу 
Виконавці Термін 

виконання 

Орієнтовні  обсяги фінансування, тис. грн. 
Очікуваний  

результат Рік 
Всього, 

тис. грн. 

Бюджет 
територіальної 

громади 

Інші джерела 
фінансування 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Підтримка релігійних організацій у духовному розвитку, соціальному та гуманітарному забезпеченні 

1.1.

Надавати всебічну 
допомогу в межах, 

дозволених 
законодавством 

України, церквам і 
релігійним 

організаціям у 
реалізації їхніх 

статутних завдань 
із можливим 

залученням до 
цього процесу 
підприємств та 

організацій 
територіальної 

громади 

Пасічнянська 
сільська рада, 

Управління освіти, 
культури, молоді та 

спорту 
Пасічнянської 
сільської ради, 

Управління фінансів 
Пасічнянської 
сільської ради 

Протягом 
року 

2021 - - - 

Формування 
тісних 

державно-

церковних 
відносин 



1.2.

Забезпечити 
ремонтні і 

реставраційні 
роботи з 

упорядкування 
пам’яток 

сакральної 
архітектури, 

сприяти церквам і 
релігійним 

організаціям у 
будівництві храмів 

і т.п. 

Пасічнянська 

сільська рада, 

Управління фінансів 
Пасічнянської 
сільської ради 

Протягом 
року 

2021 500 500 
 

Збереження та 
належне 

використання 
культових 

споруд, пам’яток 
архітектури, 
недопущення 

дій, що 
призводять до її 

втрати 

 

Сприяти 
релігійним 

організаціям 
області в 

отриманні 
гуманітарної 

допомоги, яка 
надходить на 

адреси релігійних 
організацій. 

Управління освіти, 
культури, молоді та 

спорту 
Пасічнянської 
сільської ради 

Протягом 
року 

2021 - - - 

Підтримка 
релігійних 

організацій в 
соціальному 

житті громади 

 

Сприяти 
проведенню 
культурних 

заходів, 
присвячених 
державним і 

Управління освіти, 
культури, молоді та 

спорту 
Пасічнянської 
сільської ради 

Протягом 
року 

2021 - - - 

Створення умов 
для вільної 
мистецької 
творчості 
духовно-

релігійного 



релігійним святам, 
ювілеїв, офіційних 

дат, визначних 
подій  та інше. 

спрямування 

 

Сприяти 
проведенню 
екуменічних 

молебнів, прощ до 
паломницьких 

місць України та 
зарубіжжя, 

реколекцій та інше. 

Управління освіти, 
культури, молоді та 

спорту 
Пасічнянської 
сільської ради 

Протягом 
року 

2021 - - - 

Покращення 
умов для 

задоволення 
духовних потреб 
жителів громади 

 

Проведення 
духовно-

реколекційних 
наметових таборів. 

Управління освіти, 
культури, молоді та 

спорту 
Пасічнянської 
сільської ради 

Протягом 
року 

2021 - - - 
Духовний 

розвиток молоді 

 

Популяризація 
релігійного та 

паломницького 
туризму, сприяння 

організації 
паломницьких 

турів до об’єктів 
сакральної 
спадщини 

Управління освіти, 
культури, молоді та 

спорту 
Пасічнянської 
сільської ради 

Протягом 
року 

2021 - - - 

Популяризація 
національно-

культурних  та 
духовних місць 

громади 

 

Сприяти в 
організації 
діяльності 

Управління освіти, 
культури, молоді та 

спорту 

Протягом 
року 

2021 - - - 
Духовний 

розвиток молоді 



молодіжних клубів 
за інтересами щодо 

пропаганди 
здорового способу 

життя. 

Пасічнянської 
сільської ради 

 

Сприяти у 
проведенні 
фестивалів 

духовного співу, 
конкурсів, оглядів 

духовної творчості, 
виставок дитячих 

художніх творів та 
ін. 

Управління освіти, 
культури, молоді та 

спорту 
Пасічнянської 
сільської ради 

Протягом 
року 

2021 - - - 

Вільний 
розвиток 

творчості серед 
релігійних 
організацій 

 

Сприяти 
висвітленню у 

засобах масової 
інформації питань 
у сфері державно-

церковних 
відносин 

Управління освіти, 
культури, молоді та 

спорту 
Пасічнянської 
сільської ради 

Протягом 
року 

2021 - - - 

Духовно-

просвітницька 
діяльність через 
засоби масової 

інформації 

 

Підтримка 
молодіжного руху, 

національно-

патріотичного та 
духовного 

виховання молоді з 
метою всебічного 

виховання та 

Управління освіти, 
культури, молоді та 

спорту 
Пасічнянської 
сільської ради 

Протягом 
року 

2021 - - - 

Національно-

патріотичне 
виховання 
молоді, її 

духовних і 
фізичних 
якостей 



самовиховання 
молодої 

особистості, її 
моральних, 
духовних і 

фізичних якостей, 
патріотичне 
виховання 

підростаючого 
покоління, 

відродження 
історичних та 
культурних 

традицій 
Українського 

народу. 

 

Здійснювати 
видання та 

придбання творів 
духовної тематики, 

здійснювати 
придбання 
пам’ятних 

подарунків і 
відзнак для 
делегацій та 

окремих осіб під 
час проведення 

заходів релігійного 

Управління освіти, 
культури, молоді та 

спорту 
Пасічнянської 
сільської ради 

Протягом 
року 

2021 - - - 

Популяризація 
національно-

культурних  та 
духовних місць 

громади 



характеру. 

 

Сприяти 
релігійним 

організаціям у 
забезпеченні 
обладнання 

культових споруд 
системами 

протипожежного 
захисту (пожежна 

сигналізація, 
оповіщення про 

пожежу, захист від 
блискавки, 
пожежне 

спостереження, 
вогнезахисне 
просочування 

дерев’яних 
конструкцій, 

тощо). 

Управління освіти, 
культури, молоді та 

спорту 
Пасічнянської 
сільської ради 

Протягом 
року 

2021 - - - 

Збереження та 
належне 

використання 
культових 

споруд, пам’яток 
архітектури, 
недопущення 

дій, що 
призводять до її 

втрати 

Всього   500 500   

 

 

Начальник Управління  
освіти, культури, молоді та спорту  
Пасічнянської сільської ради                                                                                                                                Надія ТИМЧУК 

 


