УКРАЇНА
ПАСІЧНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Надвірнянського району Івано-Франківської області
Восьме скликання
Чотирнадцята сесія
РІШЕННЯ
від 28.01.2022 № 1086-14/2022
с. Пнів
Про звіт сільського голови
про діяльність виконавчих
органів ради за 2021 рік
Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», заслухавши та обговоривши звіт сільського голови Гунди Андрія
Олексійовича про діяльність виконавчих органів ради за 2021 рік сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Звіт сільського голови про діяльність виконавчих органів ради за 2021
рік взяти до відома (додається).
2. Сільському голові Андрію Гунді:
2.1 Продовжити тримати на контролі безперервну роботу сільської ради,
виконавчого комітету та комунальних закладів.
2.2 Спрямувати зусилля на повне здійснення виконавчим комітетом ради
власних повноважень, забезпечення законності і правопорядку, земельних
відносин та охорони навколишнього природного середовища.
2.3 Забезпечити виконання прийнятих комплексних та цільових програм
в галузях освіти, культури і спорту, соціального захисту населення,
благоустрою населених пунктів територіальної громади.
2.4 Активно працювати з керівниками підприємств та установ,
розташованих на території громади по наповненню бюджету громади,
залученню членів їх трудових колективів до вирішення спільних проблем
громади.
2.5 Забезпечити дотримання на території громади вимог Конституції
України, Законів України та інших нормативних актів.
3. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну депутатську
комісію з питань депутатської діяльності, етики, регламенту, захисту прав
людини, законності та правопорядку (І. І. Гультай).
Сільський голова

Андрій ГУНДА

Додаток
до рішення сільської ради
від 28.01.2022 р. №1086-13/2022 «Про звіт
сільського голови про діяльність
виконавчих органів ради за 2021 рік»

Звіт сільського голови
про діяльність виконавчих органів ради за 2021 рік
1. Загальні положення
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено
щорічний звіт сільського голови про свою діяльність та діяльність ради в
цілому. Сільська рада як колегіальний орган, представляє спільні інтереси
територіальних громад села та старостинських округів.
Пасічнянська сільська рада, її виконавчий апарат працюють у правовому
полі відповідно до Конституції України, Законів України «Про місцеве
самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», норм
Європейської хартії місцевого самоврядування, чітко дотримуючись
повноважень та норм, що передбачені діючим законодавством та прийнятими
Регламентами сільської ради сьомого та восьмого скликань.
Інформація про територіальну громаду
Дата утворення – 02.07.2020 р.
Перша сесія відбулася – 20.01.2021 р.
Площа ТГ становить 424,5 км2;
Населення – 20920 осіб
Склад громади
- село Пасічна, село Букове, село Постоята, село Соколовиця;
- селище міського типу Битків;
- село Пнів, село Білозорина, село Мозолівка;
- село Зелена, село Черник, село Максимець.
Склад сільської ради восьмого скликання
За результатами виборів 25 жовтня 2020 року до Пасічнянської сільської
ради восьмого скликання обрано 26 депутатів.
З числа депутатів рішенням сільської ради від 01.12.2020 р. № 5-1/2020
утворено 5 постійних комісій.
2. Пленарні засідання сесій сільської ради
Робота сільської ради за звітний період здійснювалась у межах
повноважень, визначених законами України «Про місцеве самоврядування в
Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про статус
депутатів місцевих рад», інших Законів України.
Планування роботи сільської ради проводилось у відповідності до
Регламенту сільської ради та Плану роботи Пасічнянської сільської ради
об’єднаної територіальної громади на 2021 рік, затвердженого Рішенням
сільської ради від 17 грудня 2020 року №17-2/2020.
Протягом січня-грудня 2021 року було проведено 14 пленарних засідань
сільської ради восьмого скликання, на які виносились важливі питання

соціально-економічного розвитку громади, інші питання, які своєчасно
вивчались і розглядались постійними комісіями на засіданнях Дня депутата.
Всього на пленарних засіданнях сільської ради було розглянуто 1085 питань.
Станом на 01.01.2022 року в сільській раді на контролі перебуває 17
цільових програм, це, зокрема, такі програми:
- Програма розвитку місцевого самоврядування в Пасічнянській
територіальній громаді на2021-2025р.р.
- Програми навчання, підготовки та підвищення кваліфікації посадових
осіб;
- Програма «Духовне життя»;
- Програма розвитку та покращення первинної медичної допомоги в
Пасічнянській ТГ;
- Програми протидії захворюванню на туберкульоз в Пасічнянській
сільській територіальній громаді на 2021-2025 роки;
- Програма безоплатного забезпечення лікарськими засобами за рецептами
лікарів, у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними
категоріями захворювань на 2021-2025 роки;
- Програма соціальної підтримки окремих категорій громадян в
Пасічнянській сільській територіальній громаді на 2021-2025 роки;
- Комплексна соціальна програма «Домашня опіка» на 2021 рік;
- Програма соціального захисту населення Пасічнянської сільської
територіальної громади на 2021-2025 роки;
- Програма благоустрою населених пунктів Пасічнянської територіальної
громади на 2021-2025 роки;
- Програма здійснення землеустрою на території населених пунктів
Пасічнянської сільської територіальної громади на 2021-2025 роки;
- Програма реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг населених
пунктів Пасічнянської сільської територіальної громади на 2021-2025 роки;
- Програма розвитку культури Пасічнянської сільської територіальної
громади на 2021-2022 роки;
- Програми розвитку фізичної культури, молодіжної політики та спорту на
2021-2025 роки/
- Програма 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
Надвірнянському РВ УСБУ в Івано-Франківській області;
- Програма профілактики злочинності, зміцнення правопорядку, захисту
прав і свобод громадян на території Пасічнянської сільської територіальної
громади на 2021-2025 роки Надвірнянський РВП ГУНП України в ІваноФранківській області;
- Програма Комплексної програми забезпечення пожежної та техногенної
безпеки в Пасічнянській сільській територіальній громаді на 2021-2025 роки)
ДПРЧ-11 УДСНС в Івано-Франківській області.

Як завжди, особлива увага приділялась питанням виконання бюджету
громади на 2021 рік. Сільською радою було заслухано щоквартальні звіти,
майже на кожній сесії розглядалося питання про внесення змін до бюджету.
Виконавчий апарат сільської ради здійснював організаційне, правове,
інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності
сільської ради, постійних комісій. Забезпечував взаємодію з органами
виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування,
підготовку проведення сесій сільської ради, засідань постійних комісій,
урочистих заходів, контроль за виконанням рішень, прийнятих радою.
На офіційному веб-сайті сільської ради та в засобах масової інформації,
відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», постійно
висвітлюється діяльність сільської ради, у тому числі оприлюднюються
проекти рішень та рішення сільської ради.
Під час пленарних засідань сільської ради депутатами висловлювались
критичні зауваження, пропозиції. Порушені зауваження, пропозиції вивчались і
надавались для виконання виконавчому комітету сільської ради.
План роботи сільської ради в 2021 році в основному виконано.
За звітний період кожного разу перед сесією відбувався День депутата, на
якому розглядалися проекти рішень сесій.
3. Робота виконавчого комітету
Виконавчим органом сільської ради є виконавчий комітет та відділи,
робота яких спрямована на здійснення виконавчих функцій і повноважень
місцевого самоврядування у межах діючого законодавства України.
Робота виконавчого комітету за звітній період була направлена на
виконання повноважень, наданих виконкому згідно зі ст.ст.27-41 Глави 2
«Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад» Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про
звернення громадян», Законів України «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності», «Про доступ до публічної
інформації», інших законодавчих актів. Основною формою роботи виконавчого
комітету Пасічнянської сільської ради є його засідання. Засідання виконавчого
комітету сільської ради проводяться щомісяця. Крім питань, передбачених
планом роботи виконавчого комітету сільської ради, розглядаються питання
поточного періоду, заяви громадян. У звітному 2021 році було проведено 8
засідань виконавчого комітету, на яких прийнято 126 рішень.
На засіданнях виконавчого комітету заслуховуються звіти про роботу
керівників об’єктів комунальної власності сільської ради, про роботу по
обслуговуванню малозабезпечених та інших соціально незахищених верств
населення, про підготовку закладів освіти до нового навчального року, питання
благоустрою території, обстеження зелених насаджень, видалення таких, які
перебувають в аварійному та сухостійному стані, про роботу відділу освіти,
культури, молоді та спорту.
Відповідно, з метою охоплення всіх вказаних сфер, а також на виконання
відповідних розпорядчих документів голови Пасічнянської сільської ради,
виконавчим комітетом сільської ради протягом 2021 року:

 Затверджено план роботи виконавчого комітету на 2021 рік;
 Присвоювались поштові адреси житловим будинкам, що знаходяться
на території громади, за зверненнями громадян;
 Надавались матеріальні допомоги учасникам ООС, на лікування та
поховання мешканцям громади (1 688 800,0 гривень);
 Надавались дозволи на укладення договору про поділ спадкового
майна від імені малолітніх дітей;
 Затверджувались заходи з благоустрою територій Пасічнянської
сільської ради ТГ до Великодніх свят, щорічної Всеукраїнської акції «За чисте
довкілля»;
 Закріплювались прилеглі території за установами та суб’єктами
підприємницької діяльності;
 Затверджувались тарифи на вивіз ТПВ та інші.
Робота виконавчого апарату сільської ради спрямована перш за все на
створення комфортних умов для жителів громади.
4. Комунальне підприємство «Пасічнянський некомерційний центр
первинної медичної допомоги» Пасічнянської сільської ради
Комунальне підприємство «Пасічнянський некомерційний центр
первинної медичної допомоги» Пасічнянської сільської ради створене
рішенням другої сесії Пасічнянської сільської ради восьмого скликання від
24.12.2020 року за №36-2/20. Цим же рішенням затверджено Статут
Комунального підприємства.
З 10.03.2021 року після переведення сімейних лікарів та частини
медичного персоналу з комунального підприємства «Надвірнянський
некомерційний центр первинної медичної допомоги» Надвірнянської міської
ради центр почав надавати первинну медичну допомогу.
Комунальне підприємство «Пасічнянський некомерційний центр
первинної медичної допомоги» Пасічнянської сільської ради створений з метою
реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я, що передбачає
забезпечення населення Пасічнянської територіальної громади доступною,
своєчасною, якісною та ефективною первинною медичною допомогою.
Центр обслуговує 21 тисячу населення Пасічнянської територіальної
громади.
Структурними підрозділами центру є:
Адміністративно-управлінський підрозділ.
Допоміжний підрозділ (бухгалтерський, господарський).
Лікувально-профілактичний підрозділи:
Амбулаторії ЗПСМ сіл: Зелена, Пасічна, Пнів, смт. Битків.
ФАПи: с. Черник, с. Букове, с. Білозорина.
В Центрі працює 52 – особи, із них директор – 1 особа, заступник
директора– 1 особа, головний бухгалтер – 1 особа, фахівець з публічних
закупівель – 1 особа, юрист – 1 особа, кадровик – 1 особа, сімейних лікарів – 9
осіб, головна медична сестра – 1 особа, середнього медичного персоналу – 14
осіб, фельдшерів – 5 осіб, лаборантів – 3 особи, сестер медичних дільничних – 3

особи, молодшого медперсоналу – 4 особи, опалювачі – 4 особи, водії
автотранспортних засобів – 3 особи.
1. 25 березня 2021 року в с. Зелена відкрили амбулаторію загальної
практики сімейної медицини (АЗПСМ).
2. Проведено ремонт ФАПів в с. Білозорина та с. Букове.
3. Провели ремонт приміщення для швидкої невідкладної допомоги в с.
Зелена.
4. На умовах конкурсу отримали медичний автомобіль Toyota Land Cruiser
Prado для АЗПСМ с. Зелена.
5. 17 серпня 2021 року в с. Пнів відкрили амбулаторію загальної практики
сімейної медицини (АЗПСМ).
6.
Впродовж 2021 року провели будівництво (на умовах
співфінансування) амбулаторії загальної практики сімейної медицини в селищі
Битків. Відкриття АЗПСМ очікується в лютому 2022 року.
7.
Закуплено меблі, медикаменти та засоби індивідуального захисту
для КП «Пасічнянський некомерційний центр первинної медичної допомоги».
5. Комунальне підприємство “Лісовик”
Комунальне підприємство “Лісовик” утворене Зеленською сільською
радою в 2017 році.
У тому ж році підприємство придбало вантажний автомобіль “КАМАЗ” та
екскаватор “АТЛАС”, які успішно працюють до тепер.
В зв’язку з адміністративно-територіальною реформою, підприємство
реорганізовано і зараз перебуває у підпорядкуванні Пасічнянської сільської
ради.
Для потреб громади за кошти місцевого бюджету придбано сміттєвоз та
багатофункціональний Екскаватор JSB 4 cx.
Комунальною технікою КП «Лісовик» регулярно проводиться вивіз сміття
з усіх населених пунктів громади.
3.Залучено кошти як місцевого так і обласного бюджету для проведення
берегоукрілення річки Бистриця в с. Черник, с. Максимець, с. Зелена (участок
Фентираль), біля «Битківського моста», річки Розсіч смт. Битків.
Зроблено вирівнювання русла річки «Розсіч» (ділянки «Гуркіт» та «Під
Лисаком»).
Протягом 2021 року в селах Пасічнянської ТГ прочищено 8 км. місцевих
потічків та 9 км. придорожних канав.
В селах громади впродовж 2021 року облаштовано 13 км вуличного
освітлення.
6. Освіта
1. Пасічнянською сільською радою створено Управління освіти, культури,
молоді та спорту (УОКМС).
2. Оновлено матеріально-технічну базу закладів освіти: придбано сучасні
телевізори, проектори, ноутбуки, мультимедійні дошки, багатофункціональні
пристрої БФП), акустичні системи:
- для Пнівського ліцею 2 мультимедійні дошки, 2 проектори, 5 телевізорів,
5 ноутбуків, 8 принтерів, 2 ламінатори, 3 акустичні системи;

- для Битківського ліцею 11 телевізорів, 11 ноутбуків, 5 принтерів, 1
ламінатор;
- для Пасічнянського ліцею 7 телевізорів, 7 ноутбуків, 4 мультимедійні
дошки, 4 проектори, 5 принтерів, 1 ламінатор, 3 акустичні системи;
- для Зеленського ліцею 3 мультимедійні дошки, 5 ноутбуків, 3 проектори,
3 телевізори, 5 принтерів, 1 ламінатор, 1 акустична система;
- для Білозоринської гімназії 3 телевізори, 5 ноутбуків, 3 мультимедійні
дошки, 3 проектори, 5 принтерів, 1 ламінатор, 2 акустичні системи;
- для Черниківської гімназії 4 ноутбуки, 2 мультимедійні дошки, 2
проектори, 2 телевізори, 8 принтерів, 2 ламінатори, 2 акустичні системи;
- для Максимецької гімназії 4 ноутбуки, 4 мультимедійні дошки, 4
проектори, 4 телевізори, 5 принтери, 1 ламінатор, 1 акустична система;
- для Битківської початкової школи №1: 7 ноутбуків, 1 телевізор, 4
принтери, 1 ламінатор;
- для Битківської початкової школи №2: 2 ноутбуки, 2 телевізори, 1
мультимедійна дошка, 1 проектор, 4 принтери, 1 ламінатор;
- для Зеленської початкової школи 3 телевізори, 3 ноутбуки, 3 принтери;
- для Філії (Поле) 1 телевізор, 4 ноутбуки, 1 принтер, 1 ламінатор;
- для Філії (Постоята) 1 телевізор, 1 ноутбук, 1 принтер;
- для Філії (Межибриця) 1 телевізор, 1 ноутбук, 1 принтер;
- для Філії (Бухтівець) 2 телевізори, 2 ноутбуки, 1 мультимедійна дошка, 1
проектор, 4 принтери, 1 ламінатор/
3. Закуплено 650 парт для для Нової Української школи закладів ЗСО
Пасічнянської сільської ради.
4. Пробурено свердловини для будівництва водопроводу з природних
джерел для Зеленського ліцею, Черниківської гімназії, філії №2 (Постоята),
філії №3 (Межибриця), філії №4 (Бухтівець) Пасічнянського ліцею.
5. Проведено ремонт харчоблоків в Битківському та Зеленському ліцеях.
6. Харчоблоки
Зеленського,
Пасічнянського,
Пнівського
ліцеїв,
Максимецької, Черниківської гімназій отримали нове технологічне обладнання,
а саме: придбано плити електричні, холодильне обладнання для харчоблоків,
зонти витяжні, мийні ванни трьохсекційні, столи виробничі, стелажі для
сушіння посуду, тістоміс, м'ясорубки, кухонний та столовий посуд.
7. Проведено капітальний ремонт туалетних кімнат в в Битківському
ліцею, Зеленському ліцею (корпус №2, початкова школа), філіях №2, №3
Пасічнянського ліцею.
8. Проведено капітальний ремонт ЗДО «Лісова казка» в с. Пасічна.
9. Проводяться поточні та капітальні ремонти закладів ЗДО Пасічнянської
сільської ради.
7. Духовне життя громади
Придбано кондиціонери для церкви «Св. священномученика Йосафата»
(смт. Битків, вул. Михайлюка), церкви «св. Апостолів Петра і Павла» (с.
Пасічна), церкви «Пресвятої Трійці» (с. Пасічна, уч. Постоята), церкви
«Зіслання Святого Духа (с. Зелена, уч. Фентираль), церкви «Св.
Великомучениці Варвари» (смт. Битків, уч. Промисел). Кожна релігійна

громада отримала по 25 тис. грн будівельних матеріалів, які за актами прийому
передачі передані релігійним громадам.
8. Матеріальна допомога та стипендії в громаді
Впродовж 2021 року надано матеріальну допомогу 637 жителям
Пасічнянської ТГ на суму 1 млн. 688 тис. 800 гр.
Відповідно до рішення Пасічнянської сільської ради від 28 травня 2021
року започатковано грошові премії випускникам, жителям Пасічнянської
територіальної громади, які за результатами зовнішнього незалежного
оцінювання отримають 190 і вище балів за кожен предмет, та за підсумками
ЗНО за 2020-2021 рік нагороджено шість найкращих учасниць ЗНО за
результатами навчання, здобутих ними на основі повної загальної освіти, у
розмірі 5 000 гривень за кожен зданий предмет.
Відповідно до рішення Пасічнянської сільської ради від 28 травня 2021
року започатковано Стипендії та Премії Пасічнянської сільської ради за високі
досягнення у навчанні, спорті, науково-дослідницькій діяльності, літературі та
мистецтві.
9. Опіка
В Пасічнянській територіальні громаді спільно з благодійним фондом
«Карітас» з березня 2021 року реалізовується спільний проект – «Домашня
опіка в громаді», відповідно якому соціальними працівниками здійснюється
догляд за 30-а одинокими жителями нашої громади.
Впродовж 2021 року працівниками КП «Лісовик» забезпечили дровами
одиноких та малозабезпечених жителів нашої громади на їхнє прохання.
10. Будівництво в громаді
1. Відновлено роботи з будівництва адміністративного приміщення
Пасічнянської сільської ради та будинку культури в с. Пасічна.
2. За сучасними технологіями в с. Пнів продовжується реконструкція
закладу дошкільної освіти з будівництвом двоповерхового приміщення
дитячого садка). Будівельною організацією на даний час вже завершено
зведення першого поверху.
3. Пасічнянська сільська рада стала переможцем по проекту ДФРР та
отримає кошти в сумі 31 млн.грн. для завершення будівництва нового корпусу
Битківського ліцею.
В Пасічнянській територіальній громаді в 2021 році активно проводився
капітальний ремонт доріг. Було відремонтовано капітально 9 км. доріг.
Вперше за 30 років проведено капітальний ремонт об’їзної дороги
«Надвірна-Бистриця».
Виконано капітальний ремонт ділянки дороги С090906 Битків-Білозорина,
від об'їзної дороги «Надвірна-Бистриця» до Битківського моста.
Проведено ремонт дорожнього покриття на залізобетонному мосту через
річку «Бистриця Надвірнянська», який в народі отримав назву «Битківський
міст».
Пасічнянською сільською радою підготолено проект для встановлення
стаціонарних ваг на дорозі «Надвірна-Бистриця».

В 2021 році в усіх населених пунктах громади проводився ремонт та
підсипка щебеневою сумішшю доріг комунальної власності.
11. Для наймолодших в громаді
У рамках програми соціально-економічного розвитку Пасічнянської ТГ на
2021 рік, у населених пунктах громади встановили вісім дитячих майданчиків.
встановили вісім дитячих майданчиків. Майданчики в становлено в Постояті,
Зелені, Мозолівці, Биткові, Білозорині, Бухтівці, Межибриці, Чернику та
Максимці.
В громаді започатковано та проведено Передноворічну акцію «Святий
Миколай завітає скрізь». До найменших жителів громади у Биткові, Зеленій,
Пасічній та Пньова завітав святий Миколай з приємною місією -обдарувати
солодкими подарунками маленьких жителів громади.
12. Спорт
В Пасічнянській ТГ функціонує п’ять футбольних клубів: ФК «Горгани»,
ФК «Розсіч», ФК «Бистриця», ФК «Скеля», ФК «Фортуна». На розвиток та за
участь футбольних клубів в чемпіонатах та змаганнях проводимо фінансування
на членські внески, транспорти послуги з перевезення команд, добові для
гравців, послуги лікаря, закупівлю інвентаря.
Пасічнянська ТГ-єдина громада , яка зберегла посади спортінструкторів.
В населених пунктах громади проводиться поточний ремонт спортивних
майданчиків.
У с. Пнів відкрили нову спортивну локацію «Активні парки».
Придбано чотири комплекти форми для дитячих футбольних колективів
громади.
Підходить до завершення ремонт футбольного стадіону в селищі Битків.
Футбольні клуби Пасічнянської ТГ брали участь та досягли значних
успіхів в Чемпіонаті та Кубку Надвірнянського району з футболу сезону 20202021 рр.
Впродовж 2021 року проведено ряд змагань та турнірів з різних видів
спорту:
- «Веселі старти» (серед школярів 8-9 класів навчальних закладів ЗСО,
приурочені до Міжнародного Дня захисту дітей;
- шаховий турнір, приурочений Дню Молоді та Дню Конституції України.
- турніри з міні-футболу на «Кубок Пасічнянської ТГ-2021» серед
юнацьких команд, дорослих команд та команд ветеранів Пасічнянської
територіальної громади.
- традиційний турнір з боротьби самбо серед юнаків та дівчат 2003- 2005
р.н., 2006-2008 р.н, присвячений Дню молоді.
- традиційний турнір з міні-футболу серед юнацьких команд «Наші Надії».
- турніри з волейболу та баскетболу серед команд Пасічнянської
територіальної громади.
13. Культура
Після утворення Пасічнянської ТГ були збережені всі заклади культури та
бібліотечні установи.

В селищі Битків на базі селищної бібліотеки відкрито перший в
Пасічнянській ТГ молодіжний простір.
Започатковано акцію «Подаруй бібліотеці книгу».
В Пасічнянській ТГ започатковано кіномистецький проєкт «Фільм просто
неба».
Відкрита та діє на базі клубних установ сіл Зелена, Пасічна, Пнів та
селища Битків театральна студія для дітей шкільного віку «Талант».
На завершальній стадії реставрація пам’ятників історії та культури.
Відреставровані пам’ятники Т. Г. Шевченку авторства Лідії Мороз в с. Пнів та
смт. Битків.
Створений хор працівників закладів освіти та культури Пасічнянської ТГ.
Придбано пересувну сцену для проведення культурно-мистецьких заходів
з залученням аматорських колективів закладів культури та освіти громади та
запрошених гостей.
Проведений конкурс на заміщення вакантних посад директорів та
завідувачів закладами культури громади.
З залученням солістів-вокалістів, переможців пісенного конкурсу «Голос
громади-2021», аматорських колективів закладів культури громади в 2021 році
в населених пунктах громади проведені культурно-мистецькі заходи, огляди та
фестивалі:
- вокальних конкурс «Голос громади-2021».
- тематичний вечір-вшанування ліквідаторів та жертв аварії на
Чорнобильській АЕС «Дзвони Чорнобиля».
- етно-фестиваль «КУПАЙЛО-ФЕСТ»;
- святкова концертна програма присвячена Дню Молоді та Дню
Конституції України;
- перший відкритий огляд троїстих музик;
- святковий концерт в с. Зелена присвячений 30-ій річниці Незалежності
України.
Учасники та колективи аматорського мистецтва закладів культури громади
брали участь онлайн-оглядах конкурсах, які проводилися впродовж року
обласним відділом культури, в святковому заході з відзначення 250-ти річчя
промислового видобутку нафти та 100-річчя видобутку газу в Україні та в
мистецькому заходіф з встановлення рекорду на наймасовіше виконанні коляди
«Нова радість стала».
14. Туризм
Село Пасічна стало переможцем конкурсу «Найгарніше українське село»
від ГС “Made in Ukraine”. За загальними результатами балів від народного
голосування та професійного журі центр Пасічнянської ТГ, с. Пасічна, здобув
перемогу серед більш ніж 200 учасників.
Пасічнянська ТГ стала однією із двадцяти територіальних громад України,
та єдиною громадою з Івано-Франківської області, яка долучилася до спільного
з «Greening of the Planet» та АТ «Укргазвидобування» (НАК «Нафтогаз
України») проекту «Енергія відновлення Землі» і отримала грант на висадку

дерев в Пасічнянській ТГ та розпочала створення в с. Пнів природного парку
культури та відпочинку.
Впродовж 2021 року в Пасічнянській територіальній громаді
продовжувалась реалізація проекту «Пнівська криївка» Також Пасічнянська
сільська рада в 2021 році отримала схвалення конкурсної комісії 12 обласного
конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування і кошти з
обласного бюджету на фінансування проєкту «Облаштування площинних
споруд оздоровчо-вишкільного призначення та будівництво історичного
закладу культури «Пнівська криївка», в розмірі 300 тисяч гривень.
15. Проектна діяльність
Пасічнянською сільською радою виграно проект на добудову нового
корпусу Битківського ліцею.
Пасічнянська сільська рада самостійно, за кошти місцевого бюджету, в
2021 році виготовила та передала ДП «Дороги Прикарпаття» проекти та
експертизи для:
- капітального ремонту дороги «Надвірна-Пасічна» (через село Пнів).
- капітального ремонту дороги «Надвірна-Бистриця» (продовження
(другий етап) від повороту на с. Бухтівець до церкви «Св. Дмитрія» в с. Зелена).
- капітального ремонту дороги «Битків-Білозорина» (від Битківського
моста до церкви в смт. Битків), (від об'їздної дороги до с. Білозорина).
В 2021 році Пасічнянська сільська рада отримала перемогу в Конкурсі
ініціатив місцевих Карпатських громад від Єврорегіон «Карпати-Україна» на
проект «Розвиток спорту - запорука зростання здорової і сильної нації», яким
передбачено облаштування універсального спортивного майданчика в Биткові.
Між Асоціацією «ЄВРОРЕГІОН «КАРПАТИ – Україна» та Пасічнянською
сільською радою підписано грантовий договір
На суму 200 тис. грн. для придбання матеріалів для облаштування
універсального спортивного майданчика біля Битківського ліцею.
Підготовлений в 2021 році Пасічнянською сільською радою Проект
«Влаштування пандусу до будівлі Пасічнянського ліцею» буде реалізований за
кошти державного бюджету в рамках програми «Спроможна школа для кращих
результатів». Для створення безбар’єрного освітнього середовища в
Пасічнянському ліцеї виділено 100 тис. грн. з державного бюджету.
Пасічнянська територіальна громада в 2021 році отримала перемогу у
Конкурсі «Енергія розвитку» від Групи «Нафтогаз» та сертифікат на 100 тис.
грн. на реалізацію проекту «З новими технологіями на «Ти»: цифрова
компетентність вчителя та учня». За грантові кошти придбано комп’ютерне,
мультимедійне, телекомунікаційне, акустичне та інше обладнання для
Пасічнянського, Пнівського, Битківського, Зеленського ліцеїв, Білозоринської,
Максимецької, Черниківської гімназій, Битківської початкової школа № 1.
Пасічнянська територіальна громада, як учасник спільного з
«Greeningofthe Planet» та АТ «Укргазвидобування» (НАК «Нафтогаз України»)
проекту «Енергія відновлення Землі» отримала грант на висадку дерев в
Пасічнянській ТГ та розпочала створення в с. Пнів природного парку культури
та відпочинку.

Пасічнянська сільська рада отримає 100 тис. гривень на розвиток
туристичної галузі , як переможець в конкурсі «Найгарніше українське село»
від ГС “Made in Ukraine”. За результатами конкурсу (загальними результатами
балів від народного голосування та професійного журі, всього 168 балів) с.
Пасічна, яке є центром Пасічнянської ТГ, здобуло перемогу серед більш ніж
200 та стало переможцем конкурсу «Найгарніше українське село» від ГС “Made
in Ukraine” .
Пасічнянська сільська рада в 2021 році отримала схвалення конкурсної
комісії 12 обласного конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого
самоврядування і кошти з обласного бюджету на фінансування проєкту
«Облаштування площинних споруд оздоровчо-вишкільного призначення та
будівництво історичного закладу культури «Пнівська криївка», в розмірі 300
тисяч гривень.
Пасічнянська сільська рада отримала перемогу в спільному українськорумунському проекті. «Об’єднані спадщиною: збереження історичного спадку
фортеці Пнів Україна і фортеці Ардуд в Румунії». Проект буде реалізовано в
2022 році.
Перемога проекту на облаштування стаціонарного пункту габаритновагового контролю (ГВК) на ділянці дороги «Надвірна-Бистриця».
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