
 
УКРАЇНА 

ПАСІЧНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Надвірнянського району Івано-Франківської області 

Восьме скликання 

Одинадцята сесія 

 

РІШЕННЯ 

 

від 15.11.2021 №823-11/2021 

с. Пасічна 

 

Про внесення змін до Програми 

соціально-економічного та 

культурного розвитку Пасічнянської 

сільської територіальної громади на 

2021 рік 
 

 

Відповідно до статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до Програми соціально-економічного та культурного 

розвитку Пасічнянської сільської територіальної громади на 2021 рік виклавши 

Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми соціально-

економічного та культурного розвитку Пасічнянської сільської територіальної 

громади  на 2021 рік в редакції згідно з додатком до даного рішення. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань бюджету, фінансів, податків, інвестицій, соціально-

економічного розвитку та регуляторної політики (Є. О. Космірак).   

 

 

 

Сільський голова                                                                        Андрій  ГУНДА 

 



Додаток 

до рішення сільської ради від 15.11.2021 № 823-11/2021 «Про внесення змін 

до Програми соціально-економічного та культурного розвитку Пасічнянської 

сільської територіальної громади на 2021 рік» 

 

 

ЗАХОДИ 

щодо забезпечення виконання завдань Програми соціально-економічного та культурного розвитку Пасічнянської 

сільської територіальної громади  на 2021 рік 

 
 

№ 

п/

п 

Зміст заходу 

Тер-

мін 

вико-

нанн

я 

Виконавці Всього 

Фінансове 

забезпечення, тис. 

грн. Результат від 

реалізації 
Бюджет 

громади 

інші 

джерела 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 1 Будівництво клубу з приміщеннями сільської ради на вул. 

Галечко в с. Пасічна Надвірнянського району Івано-

Франківської області 

2021 Пасічнянська сільська 

рада 
5000 5000 -  

2. 2 Будівництво Амбулаторії групової практики сімейної 

медицини в селищі Битків Надвірнянського району Івано-

Франківської області  

2021 Управління 

капітального 

будівництва ОДА 

5191,80

0 

431 4760,80

0 

 

3.  Добудова з реконструкцією школи на 480 учнівських місць 

в с. Битків Надвірнянського району Івано-Франківської 

області (в тому числі оновлення проектно-кошторисної 

документації) 

2021 Пасічнянська сільська 

рада 
200 200  Покращення умов 

навчання та 

виховання учнів 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

4.  Капітальний ремонт даху будівлі Битківської селищної 

ради  за адресою: смт. Битків, вул. Шевченка, 344 (в тому 

2021 Пасічнянська сільська 

рада 
892 592 300  



1 2 3 4 5 6 7 8 

числі виготовлення ПКД) 
5.  Капітальний ремонт стадіону в селищі Битків 

Надвірнянського району Івано-Франківської області 

2021 Пасічнянська сільська 

рада 
295 45 250  

6.  Реалізація проекту розвитку місцевого самоврядування 

«Облаштування площинних споруд оздоровчо-

вишкільного призначення та будівництва історичного 

закладу культури «Пнівська криївка» 

2021 Пасічнянська сільська 

рада 
530 230 300  

7.  Реконструкція дитячого садка з будівництвом корпусу на 

60 дітей по вул. Січових Стрільців в с. Пнів 

Надвірнянського району Івано-Франківської області 

2021  4755 4755 -  

8.  Реконструкція нежитлового приміщення амбулаторії в с. 

Зелена, присілок Хрипелів під дошкільний навчальний 

заклад в с. Зелена Надвірнянського району Івано-

Франківської області. 

2021  200 200 -  

9.  Придбання спецтехніки для КП «Лісовик» (сміттєвоз, 

трактор) 

2021 Пасічнянська сільська 

рада, 

КП «Лісовик» 

4700 4700 -  

10.  Ремонт комунальних доріг в населених пунктах 

Пасічнянської сільської територіальної громади 

2021 Пасічнянська сільська 

рада 
3300 3300 -  

11.  Оснащення закладів освіти засобами навчання з фізики, 

хімії, біології, географії, математики, навчальними 

комп’ютерними комплексами з мультимедійними 

засобами навчання (інтерактивна дошка, інтерактивна 

панель із вмонтованим комп’ютером, мультимедійний 

проектор, під’єднаний до комп’ютера вчителя, учнівське 

комп’ютерне обладнання, програмне забезпечення, 

комутаційне обладнання тощо), навчальним обладнанням і 

методичним забезпеченням для початкової школи. В тому 

числі: 

- Пнівський ліцей 

- Білозоринська гімназія 

2021 Управління освіти, 

культури, молоді та 

спорту Пасічнянської 

сільської ради 

3590 

 

 

 

 

 

 

 

 

450 

350 

450 

3590 

 

 

 

 

 

 

 

 

450 

350 

450 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

- 

Покращення умов 

навчання та 

виховання учнів 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 



1 2 3 4 5 6 7 8 

- Битківський ліцей 

- Битківська початкова школа №1 (Битківчик) 

- Битківська початкова школа №2 (Промисел) 

- Пасічнянський ліцей 

- Філія №1 Пасічнянського ліцею (Поле) 

- Філія №2 Пасічнянського ліцею (Постоята) 

- Філія №3 Пасічнянського ліцею (Межибриця) 

- Філія №4 Пасічнянського ліцею (Бухтівець) 

- Зеленський ліцей 

- Черниківська гімназія 

- Максимецька гімназія 

- Зеленська початкова школа 

250 

150 

507 

100 

50 

50 

150 

310 

300 

350 

130 

250 

150 

507 

100 

50 

50 

150 

310 

300 

350 

130 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

12.  Будівництво нових туалетних приміщень і реконструкцію, 

капітальний та поточний ремонт туалетних приміщень 

закладів загальної середньої освіти, в яких початкову 

освіту здобувають не менше 20 осіб, їх облаштування 

санітарно-гігієнічним обладнанням та розроблення 

відповідної проектної документації. В тому числі: 

- Пнівський ліцей 

- Битківський ліцей (ремонт туалетних приміщень) 

- Філія №2 Пасічнянського ліцею (Постоята) 

- Філія №3 Пасічнянського ліцею (Межибриця) 

- Філія №4 Пасічнянського ліцею (Бухтівець) 

- Зеленський ліцей 

- Черниківська гімназія 

- Зеленська початкова школа 

2021 Управління освіти, 

культури, молоді та 

спорту Пасічнянської 

сільської ради 

1210 

 

 

 

 

 

72 

239,299 

114 

203 

78 

151 

199 

20 
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239,299 

114 

203 

78 

151 

199 

20 

- 

 

 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Покращення умов 

навчання та 

виховання учнів 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

13.  Здійснення заходів, пов’язаних із забезпеченням пожежної 

безпеки в навчальних закладах Пасічнянської сільської 

територіальної громади (закупівля та технічне 

обслуговування первинних засобів пожежогасіння) 

2021 Управління освіти, 

культури, молоді та 

спорту Пасічнянської 

сільської ради 

30 30 -  

14.  Поточний ремонт даху Пнівського ліцею 2021 Управління освіти, 50 50 -  



1 2 3 4 5 6 7 8 

культури, молоді та 

спорту Пасічнянської 

сільської ради 

15.  Поточний ремонт Зеленського ліцею 2021 Управління освіти, 

культури, молоді та 

спорту Пасічнянської 

сільської ради 

50 50 -  

16.  Поточний ремонт даху Максимецького будинку культури 2021 Управління освіти, 

культури, молоді та 

спорту Пасічнянської 

сільської ради 

50 50 -  

17.  Поточний ремонт даху Максимецької гімназії (в тому 

числі встановлення водостічної системи) 

 Управління освіти, 

культури, молоді та 

спорту Пасічнянської 

сільської ради 

60 60   

18.  Встановлення дитячих майданчиків в населених пунктах 

Пасічнянської територіальної громади. В тому числі: 

- с. Черник 

- с. Максимець 

- с. Зелена 

- с. Мозолівка 

- с. Білозорина 

- с. Пасічна (Межибриця) 

- с. Бухтівець 

- смт. Битків 

2021 Управління освіти, 

культури, молоді та 

спорту Пасічнянської 

сільської ради 

621 

 

64,5 

64,5 

169,5 

50 

64,5 

64,5 

64,5 

64,5 

621 

 

64,5 

64,5 

169,5 

50 

64,5 

64,5 

64,5 

64,5 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

19.  Ремонт та обслуговування покриття майданчиків зі 

штучним покриттям в с. Пнів, с. Черник, с. Білозорина 

2021 Управління освіти, 

культури, молоді та 

спорту Пасічнянської 

сільської ради 

100 100 -  

20.  Розробка проектно-кошторисної документації з ремонту 

комунальних доріг та доріг загального користування в 

населених пунктах Пасічнянської сільської територіальної 

громади 

2021 Пасічнянська сільська 

рада 
600 600 -  



1 2 3 4 5 6 7 8 

21.  Розробка проектно-кошторисної документації з 

берегоукріплення річок в населених пунктах 

Пасічнянської сільської територіальної громади 

2021 Пасічнянська сільська 

рада 
250 250 -  

Всього   28084,8 26064 5610,8  

 

 

Секретар сільської ради                                                                                 Андрій КРИЦЬКИЙ 

 

 


