УКРАЇНА
ПАСІЧНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Надвірнянського району Івано-Франківської області
Восьме скликання
Одинадцята сесія
РІШЕННЯ
від 15.11.2021 №822-11/2021
с. Пасічна
Про внесення змін до цільових
програм, які фінансуватимуться з
бюджету територіальної громади
Відповідно до статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні", сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до цільових програм згідно з додатками 1-4 до даного
рішення.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
сільської ради з питань бюджету, фінансів, податків, інвестицій, соціальноекономічного розвитку та регуляторної політики (Є. О. Космірак).
Сільський голова

Андрій ГУНДА

Додаток 1
до рішення сільської ради від 15.11.2021 №822-11/2021
«Про внесення змін до цільових програм, які
фінансуватимуться з бюджету територіальної
громади»
Зміни до Програми розвитку та оновлення матеріально-технічного забезпечення природного заповідника «Горгани»
на 2021-2025 роки
1) Викласти рядок "2021 рік" розділу 5 паспорта програми в редакції:
5. Обсяги фінансування програми:
Обсяги фінансування, тис. грн.
в т.ч. за джерелами фінансування
Рік
Бюджет
державний
всього
інші джерела
громади
бюджет
2021
300
300
2) Викласти перелік заходів, обсяги та джерела фінансування програми в новій редакції:
Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування програми розвитку та оновлення матеріально-технічного забезпечення
природного заповідника «Горгани» на 2021 рік
№
з/п

Найменування заходу

1

Придбання лабораторного обладнання
1. Придбання шафи сушильної, мікроскопа

2

Придбання протипожежного обладнання
1. Придбання пожежної мотопомпи

3

Придбання засобів та обладнання для

Програмні обсяги фінансування, тис.
Очікувані результати
грн.
Термін
Виконавці
Всього,
виконання
Обласний Бюджет
Інші
тис.
бюджет громади джерела
грн.
Природний 2021 рік
56,0
0,0
56,0
0,0
якісне переоснащення
заповідник
матеріально-технічної
«Горгани»
бази ПЗ «Горгани»
Природний 2021 рік
30,0
0,0
30,0
0,0
заповідник
«Горгани»
Природний 2021 рік
44,0
0,0
44,0
0,0
якісне переоснащення

4

5

6

покращення умов проведення заходів
щодо охорони природних комплексів
службою державної охорони
1. Придбання пальників-зарядок з
ліхтариками
2. Придбання, рюкзаків
3. Придбання планшетів
Придбання тематичних двомовних
стендів з врахуванням бренду заповідника

заповідник
«Горгани»

Природний
заповідник
«Горгани»
Облаштування
еколого-пізнавальної Природний
заповідник
стежки «Греготи Горган»
1. Оновлення інформаційних стендів з
«Горгани»
врахуванням потреб відвідувачів з
особливими потребами
Облаштування
еколого–освітнього Природний
інформаційного пункту в Горганському заповідник
«Горгани»
ПНДВ
1. Виготовлення та заміна вікон і дверей на
енергоощадні
2. Придбання джерела опалення (типу
«Булерян»)
3. Облаштування інформаційними
елементами (стенди, roll-up);
4. Виготовлення інформаційних стендів про
природний заповідник «Горгани» з
врахуванням потреб відвідувачів з
особливими потребами
Разом

Директор природного заповідника «Горгани»

матеріально-технічної
бази ПЗ «Горгани»

2021 рік

20,0

0,0

20,0

0,0

2021 рік

5,0

0,0

5,0

0,0

2021 рік

145,0

0,0

145,0

0,0

300,0

0,0

300,0

0,0

якісне переоснащення
матеріально-технічної
бази ПЗ «Горгани»
якісне переоснащення
матеріально-технічної
бази ПЗ «Горгани»
якісне переоснащення
матеріально-технічної
бази ПЗ «Горгани»

Ярослав ПЕТРАЩУК

Додаток 2
до рішення сільської ради від 15.11.2021 №822-11/2021
«Про внесення змін до цільових програм, які
фінансуватимуться з бюджету територіальної
громади»
Зміни до Комплексної соціальної програми «Домашня опіка» на 2021 рік
1) Викласти рядок "2021 рік" розділу 5 паспорта програми в редакції:
5. Обсяги фінансування програми:
Рік
всього
2021

Обсяги фінансування, тис. грн.
в т.ч. за джерелами фінансування
Бюджет
державний
інші джерела
громади
бюджет
450
450
-

2) Викласти заходи з виконання Комплексної соціальної програми «Домашня опіка» на 2021 рік в новій редакції:
Заходи з виконання Комплексної соціальної програми «Домашня опіка» на 2021 рік

№
п/
п

Зміст заходу

1

2

Всього

Фінансове
забезпечення, тис.
грн.
Бюджет
інші
громади джерела

1. Надання
1
соціальних послуг особам похилого віку та особам з інвалідністю, які
проживають на території населених пунктів Пасічнянської сільської

5

Результат від
реалізації

6

7

8

450

-

Підвищення рівня
життя та

1

2

5

6

територіальної громади

Всього
Замовник програми:
Начальник відділу
соціального захисту
населення
Керівник програми:
Заступник сільського голови

7

8

збільшення рівня
соціалізації літніх
одиноких
малоспроможних
людей.
450

Андрій ВОЛЯНСЬКИЙ
Ольга ГАНИШ

Додаток 3
до рішення сільської ради від 15.11.2021 №822-11/2021
«Про внесення змін до цільових програм, які
фінансуватимуться з бюджету територіальної
громади»
Зміни до Цільової програми «Духовне життя» на 2021-2025 роки
1) Викласти рядок "2021 рік" розділу 5 паспорта програми в редакції:
5. Обсяги фінансування програми:
Обсяги фінансування (тис. грн.)
в т.ч. за джерелами фінансування
Роки
всього
Бюджет
інші джерела
територіальної громади
2021
800
800
2) Викласти перелік заходів, обсяги та джерела фінансування програми в новій редакції:
Перелік заходів,обсяги та джерела фінансування цільової програми “Духовне життя” на 2021-2025 роки
Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.
№
з/п
1

Найменування заходу

Виконавці

Термін
виконання

2

3

4

Всього,
Бюджет
Інші джерела
Рік
тис. територіальної
фінансування
грн.
громади
5
6
7
8

Очікуваний
результат
9

Підтримка релігійних організацій у духовному розвитку, соціальному та гуманітарному забезпеченні
Надавати всебічну допомогу в
Пасічнянська
Формування
Протягом
1.1. межах, дозволених законодавством
сільська рада,
2021
тісних державнороку
України, церквам і релігійним
Управління освіти,
церковних

організаціям у реалізації їхніх
статутних завдань із можливим
залученням до цього процесу
підприємств та організацій
територіальної громади

культури, молоді та
спорту Пасічнянської
сільської ради,
Управління фінансів
Пасічнянської
сільської ради

Забезпечити ремонтні і
Пасічнянська
реставраційні роботи з
сільська рада,
упорядкування пам’яток сакральної
1.2.
Управління фінансів
архітектури, сприяти церквам і
Пасічнянської
релігійним організаціям у
сільської ради
будівництві храмів і т.п.

відносин

Протягом
року

2021

800

800

Сприяти релігійним організаціям
Управління освіти,
області в отриманні гуманітарної
культури, молоді та Протягом
1.3.
допомоги, яка надходить на адреси спорту Пасічнянської
року
релігійних організацій.
сільської ради

2021

-

-

-

Сприяти проведенню культурних
Управління освіти,
заходів, присвячених державним і
культури, молоді та
1.4.
релігійним святам, ювілеїв,
спорту Пасічнянської
офіційних дат, визначних подій та
сільської ради
інше.

Протягом
2021
року

-

-

-

Сприяти проведенню екуменічних Управління освіти,
молебнів, прощ до паломницьких культури, молоді та
місць України та зарубіжжя,
спорту Пасічнянської
реколекцій та інше.
сільської ради

Протягом
2021
року

-

-

-

1.5.

Збереження та
належне
використання
культових
споруд, пам’яток
архітектури,
недопущення дій,
що призводять до
її втрати
Підтримка
релігійних
організацій в
соціальному
житті громади
Створення умов
для вільної
мистецької
творчості
духовнорелігійного
спрямування
Покращення умов
для задоволення
духовних потреб
жителів громади

Управління освіти,
Проведення духовно-реколекційних культури, молоді та
1.6.
наметових таборів.
спорту Пасічнянської
сільської ради

1.7.

Популяризація релігійного та
Управління освіти,
паломницького туризму, сприяння культури, молоді та
організації паломницьких турів до спорту Пасічнянської
об’єктів сакральної спадщини
сільської ради

Сприяти в організації діяльності
молодіжних клубів за інтересами
1.8.
щодо пропаганди здорового способу
життя.
Сприяти у проведенні фестивалів
духовного співу, конкурсів, оглядів
1.9.
духовної творчості, виставок
дитячих художніх творів та ін.

Управління освіти,
культури, молоді та
спорту Пасічнянської
сільської ради
Управління освіти,
культури, молоді та
спорту Пасічнянської
сільської ради

Управління освіти,
Сприяти висвітленню у засобах
культури, молоді та
1.10. масової інформації питань у сфері
спорту Пасічнянської
державно-церковних відносин
сільської ради
Підтримка молодіжного руху,
національно-патріотичного та
духовного виховання молоді з
Управління освіти,
метою всебічного виховання та
культури, молоді та
1.11 самовиховання молодої особистості,
спорту Пасічнянської
її моральних, духовних і фізичних
сільської ради
якостей, патріотичне виховання
підростаючого покоління,
відродження історичних та

Протягом
2021
року

-

-

-

Духовний
розвиток молоді

Протягом
2021
року

-

-

-

Популяризація
національнокультурних та
духовних місць
громади

Протягом
2021
року

-

-

-

Духовний
розвиток молоді

Протягом
2021
року

-

-

-

Протягом
2021
року

-

-

-

Протягом
2021
року

-

-

-

Вільний розвиток
творчості серед
релігійних
організацій
Духовнопросвітницька
діяльність через
засоби масової
інформації
Національнопатріотичне
виховання
молоді, її
духовних і
фізичних якостей

культурних традицій Українського
народу.
Здійснювати видання та придбання
творів духовної тематики,
Управління освіти,
здійснювати придбання пам’ятних культури, молоді та
1.12.
подарунків і відзнак для делегацій спорту Пасічнянської
та окремих осіб під час проведення
сільської ради
заходів релігійного характеру.
Сприяти релігійним організаціям у
забезпеченні обладнання культових
споруд системами протипожежного Управління освіти,
захисту (пожежна сигналізація,
культури, молоді та
оповіщення про пожежу, захист від спорту Пасічнянської
блискавки, пожежне спостереження,
сільської ради
вогнезахисне просочування
дерев’яних конструкцій, тощо).
Всього

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

Протягом
2021
року

Протягом
2021
року

-

-

-

-

800

800

-

Популяризація
національнокультурних та
духовних місць
громади

-

Збереження та
належне
використання
культових споруд,
пам’яток
архітектури,
недопущення дій,
що призводять до
її втрати

Надія ТИМЧУК

Додаток 4
до рішення сільської ради від 15.11.2021 №822-11/2021
«Про внесення змін до цільових програм, які
фінансуватимуться з бюджету територіальної
громади»
Зміни до Програми благоустрою населених пунктів Пасічнянської територіальної громади на 2021-2025 роки
1) Викласти рядок "2021 рік" розділу 5 паспорта програми в редакції:
5. Обсяги фінансування програми:
Обсяги фінансування (тис. грн.)
в т.ч. за джерелами фінансування
Роки
всього
Бюджет
інші джерела
територіальної громади
2021
8735
8735
2) Викласти перелік заходів, обсяги та джерела фінансування програми в новій редакції:
Заходи з виконання Програми благоустрою населених пунктів Пасічнянської територіальної громади на 2021 рік
№
з/п
1.

Перелік заходів програми
Розробка схем санітарної очистки території
населених пунктів Пасічнянської територіальної
громади

Строк
виконання
заходу
Протягом
2021 року

Виконавці

Джерела
фінансування

Обсяг
фінансування,
тис. грн.

Сільська рада.
КП «Лісовик»

Бюджет
Пасічнянської
територіальної
громади

Фінансування
не потребує

2.

3.

4.

Проведення інформаційно- роз’яснювальної роботи з
населенням щодо необхідності заключення договорів
на отримання послуг з вивезення ТПВ, недопущення
утворення стихійних сміттєзвалищ, самовільного
вивезення сміття на полігони ТПВ, впровадження
схеми роздільного збирання ТПВ, друк
інформаційних матеріалів.
Проведення рейдів, перевірок стану утримання
громадських місць, прибудинкових територій та
територій підприємств, установ організацій та
громадян із залученням правоохоронних органів
Надання фінансової підтримки КП «Лісовик»
шляхом здійснення поточних трансфертів за рахунок
загального фонду та внесків до його статутного
капіталу за рахунок коштів місцевого бюджету
(заробітна плата, придбання пального, придбання
матеріалів для ремонту вуличного освітлення

Протягом
2021 року

Протягом
2021 року

Протягом
2021 року

Сільська рада.
КП «Лісовик»

Бюджет
Пасічнянської
територіальної
громади

5

Сільська рада.
КП «Лісовик»

Бюджет
Пасічнянської
територіальної
громади

Фінансування
не потребує

Сільська рада.
КП «Лісовик»

Бюджет
Пасічнянської
територіальної
громади

4000

5.
Вивезення твердих побутових відходів

Протягом
2021 року

Сільська рада.
КП «Лісовик»

Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ на
території Пасічнянської територіальної громади

Протягом
2021 року

Сільська рада.
КП «Лісовик»

Придбання баків, контейнерів для роздільного
збирання ТПВ, сміттєвих урн

Протягом
2021 року

Сільська рада.
КП «Лісовик»

6.

7.

Бюджет
Пасічнянської
територіальної
громади
Бюджет
Пасічнянської
територіальної
громади
Бюджет
Пасічнянської
територіальної
громади

1 000

200

500

8.
Придбання труб та жолобів водовідвідних

Протягом
2021 року

Сільська рада.
КП «Лісовик»

Облаштування контейнерних майданчиків з твердим
покриттям

Протягом
2021 року

Сільська рада.
КП «Лісовик»

Придбання одноразових сміттєвих пакетів, мішків
для збирання ТПВ

Протягом
2021 року

Сільська рада.
КП «Лісовик»

Поточний ремонт контейнерів та майданчиків збору
ТПВ на території Пасічнянської територіальної
громади

Протягом
2021 року

Сільська рада.
КП «Лісовик»

Будівництво та реконструкція мереж зовнішнього
вуличного освітлення

Протягом
2021 року

Сільська рада.
КП «Лісовик»

Ремонт вуличного освітлення

Протягом
2021 року

Сільська рада.
КП «Лісовик»

Прокопування потічків

Протягом
2021 року

Сільська рада.
КП «Лісовик»

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Бюджет
Пасічнянської
територіальної
громади
Бюджет
Пасічнянської
територіальної
громади
Бюджет
Пасічнянської
територіальної
громади
Бюджет
Пасічнянської
територіальної
громади
Бюджет
Пасічнянської
територіальної
громади
Бюджет
Пасічнянської
територіальної
громади
Бюджет
Пасічнянської
територіальної
громади

300

100

10

50

50

800

400

15.
Прокопування канав

Протягом
2021 року

Сільська рада.
КП «Лісовик»

Обслуговування вуличного освітлення

Протягом
2021 року

Сільська рада.
КП «Лісовик»

Обслуговування системи відеоспостереження

Протягом
2021 року

Сільська рада.
КП «Лісовик»

Благоустрій центральної площі селище Битків
Надвірнянського району Івано – Франківської
області

Протягом
2021 року

Сільська рада.
КП «Лісовик»

Ремонт та електрифікація сцени в смт. Битків

Протягом
2021 року

Сільська рада.
КП «Лісовик»

Оренда (замовлення послуг) спеціалізованої техніки
– сміттєвоза, грейдера, міні трактора, автовишки,
інших механізмів та інструментів

Протягом
2021 року

Сільська рада.
КП «Лісовик»

Придбання бензокос, бензопил та інших інструментів

Протягом
2021 року

Сільська рада.
КП «Лісовик»

16.

17.

18.

19.

20.

Бюджет
Пасічнянської
територіальної
громади
Бюджет
Пасічнянської
територіальної
громади
Бюджет
Пасічнянської
територіальної
громади
Бюджет
Пасічнянської
територіальної
громади
Бюджет
Пасічнянської
територіальної
громади
Бюджет
Пасічнянської
територіальної
громади
Бюджет
Пасічнянської
територіальної
громади

400

100

100

300

20

100

100

Сільська рада.
КП «Лісовик»

Бюджет
Пасічнянської
територіальної
громади

100

Сільська рада.
КП «Лісовик»

Бюджет
Пасічнянської
територіальної
громади

100

Сільська рада

Бюджет
Пасічнянської
територіальної
громади

200

21.
Встановлення павільйонів, альтанок на зупинках
громадського транспорту
22.

23.

Озеленення (окультурення та поточне утримання
зелених насаджень, видалення сухих та аварійних
дерев, улаштування клумб та квітників, посадка
дерев, кущів та квітів, інше). Обкошування
громадських місць. Видалення рослин борщівника
Сосновського
Придбання спортивного інвентаря та інших
матеріалів для облаштування спортивного
майданчика в селищі Битків
Всього

Заступник сільського голови

Протягом
2021 року

Протягом
2021 року

Протягом
2021 року

8935

Тарас ЮРЧИЛО

