
 
УКРАЇНА 

ПАСІЧНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Надвірнянського району Івано-Франківської області 
Восьме скликання 

Чотирнадцята сесія 

 

РІШЕННЯ 

 

від 28.01.2022 № 1089-14/2022 

с. Пнів 

 

Про звіт щодо виконання 
цільових програм за 2021 рік 

 

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», заслухавши та обговоривши звіт щодо виконання цільових програм за 
2021 рік сільська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Звіт щодо виконання цільових програм за 2021 рік взяти до відома 

(додається). 
 

 

 

Сільський голова                                                                         Андрій ГУНДА 



Додаток 

до рішення сільської ради від 28.01.2022 №1089-14/2022 

«Про звіт про виконання цільових програм, 
затверджених сільською радою, за 2021 рік» 

ЗВІТ 

про виконання цільових програм, затверджених сільською радою, за 2021 рік 

№ 

п/п 
Назва програми 

Дата 

прийняття 

та номер 

рішення 

Передба-

чене 
фінансу-

вання 
програми 

на 2021 рік, 
тис. грн. 

Профіна-

нсовано 
заходи  

програми 
у 2021 

році 

Затверджені заходи програми Що зроблено в ході виконання Програми 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Програма розвитку 
місцевого 
самоврядування в 
Пасічнянській 
територіальній громаді 
на 2021-2025 роки 

від 21.01.2021 
№ 43-3/2021 

270 270 

Науково-методичне забезпечення діяльності 
органів місцевого самоврядування області та 
участь у всеукраїнських, обласних та 
міжнародних конкурсах проектів та програм 
розвитку місцевого самоврядування 

Забезпечено 

Підвищення кваліфікації посадових осіб 
місцевого самоврядування, депутатів, членів 
виконавчого комітету сільської ради, активістів 

Підвищили кваліфікацію 6 
посадових осіб місцевого 
самоврядування 

Забезпечення депутатів сільської ради 
документами, довідково-інформаційними та 
іншими матеріалами, необхідними для 
здійснення депутатських повноважень. 
Придбання паперу, канцелярських товарів, 
заправка картриджів 

Здійснено придбання паперу, 
канцелярських товарів та заправку 
картриджів на суму 50 тис. грн. 

Передплата для Пасічнянської сільської ради, її 
управлінь та відділів, депутатів сільської ради, 
членів виконавчого комітету періодичної преси 

Здійснено передплату фахових 
видань та газети «Народна воля» 

Проведення прийому делегацій громад, органів 
місцевого самоврядування України та з 

Прийомів делегацій та відряджень у 
2021 році не було. Фінансування не 



іноземних держав. Організація харчування і 
проживання офіційних делегацій, оплата послуг 
з транспортного перевезення делегацій. 

Організація відряджень та оплата транспортних 
послуг депутатів, посадових осіб сільської ради, 
активістів територіальної громади. з метою 
обміну досвідом та налагодження співпраці в 
інші громади  в межах України та за кордон 

проводилось 

Виготовлення та придбання атрибутики громади 
та Державної символіки, книг, буклетів, відзнак 
(медалей, грамот, подяк), рамок, календарів, 
сувенірів, аудіо та відео продукції і поширення 
їх серед жителів і гостей нашого міста, 
депутатів. Друк фотографій 

Придбано блокноти, ручки, кружки 
та пакети з логотипом 

Урочисті заходи з нагоди загальнодержавних 
свят, пам’ятних дат, урочистості з нагоди Дня 
місцевого самоврядування. Придбання 
ритуальної продукції (вінків, кошиків, квітів, 
лампадок та інше) для покладання до 
пам’ятників, пам’ятних знаків, меморіальних 
дошок, обелісків, меморіальних комплексів, 
могил визначних людей 

Урочистості проведено. 
Фінаннсування не здійснювалось  

Організація та проведення форумів, фестивалів, 
конкурсів 

Фінансування не проводилось 

Сплата членських і цільових внесків до 
асоціацій, членом яких є Пасічнянська сільська 
рада 

Фінансування не проводилось 

Розробка та підтримка функціонування 
офіційного веб-сайту Пасічнянської сільської 
ради  

Розроблено та забезпечено 
функціонування офіційного веб-

сайту громади 

Висвітлення діяльності Пасічнянської сільської 
ради у засобах масової інформації та 
розміщення в них інформаційних повідомлень 
та оголошень 

Виконано в межах кошторисних 
призначень 



Відзначення Почесними Грамотами, Грамотами, 
Подяками, почесними відзнаками, цінними 
подарунками,  іншими заохоченнями за особисті 
заслуги у соціально-економічному розвитку 
громади, утвердженні місцевого 
самоврядування, захисті суверенітету та 
територіальної цілісності України, вагомі 
професійні здобутки, з нагоди державних, 
професійних свят, пам’ятних дат і ювілеїв 

Фінансування не проводилось 

Організація спортивних змагань серед депутатів 
та працівників органів місцевого 
самоврядування, популяризація спорту і 
здорового способу життя, участь депутатів та 
працівників органів місцевого самоврядування у 
районних, обласних, всеукраїнських і 
міжрегіональних змаганнях з різних видів 
спорту. Перевезення команди. Придбання 
інвентарю 

Фінансування не проводилось 

Утримання в належному санітарно-технічному 
стані та забезпечення охоронною, 
протипожежною безпекою, проведення 
капітального та поточного ремонту приміщень 
адміністративних будівель сільської ради, 
адміністративних будівель у населених пунктах 
громади та прилеглих територій. Придбання 
господарських товарів  

Проведено в межах кошторисних 
призначень 

Поліпшення матеріально-технічної бази 
сільської ради для забезпечення роботи 
депутатів сільської ради, створення сучасної 
ефективної матеріально-технічної бази 
управлінь та відділів Пасічнянської сільської 
ради. Придбання та обслуговування 
комп’ютерної техніки, периферійного 
обладнання і технічних засобів для 

Проведено в межах кошторисних 
призначень 



Пасічнянської сільської рад та її виконавчих 
органів, комунальних закладів  
Оновлення, придбання програмного 
забезпечення та ліцензій для Пасічнянської 
сільської ради та її виконавчих органів, 
комунальних закладів 

Фінансування не проводилось 

Оплата судових витрат. Оплата послуг 
адвокатів, експертів та інших спеціалістів 

Фінансування не проводилось 

Замовлення технічної документації  та 
проведення реєстрації об’єктів нерухомості, 
отримання документів про право власності 
Пасічнянської територіальної громади в особі 
Пасічнянської сільської ради, витягів про 
реєстрацію та з реєстру прав власності  

Фінансування не проводилось 

Впорядкування земельних відносин, 
виготовлення технічних документацій, 
отримання кадастрових номерів земельних 
ділянок, якими користуються суб’єкти власності 
територіальної громади 

Фінансування не проводилось 

2. 

Програма благоустрою 
населених пунктів 
Пасічнянської 
територіальної громади 
на 2021-2025 роки 

від 21.01.2021 
№ 43-3/2021 

7174800  

Розробка  схем санітарної очистки території 
населених пунктів Пасічнянської територіальної 
громади 

В процесі розробки. Фінансування 
не проводилось 

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. 

Проведено інформаційно- 

роз’яснювальну роботу з 
населенням щодо необхідності 
заключення договорів на отримання 
послуг з вивезення ТПВ, 
недопущення утворення стихійних 
сміттєзвалищ. Фінансування не 
проводилось  

Проведення рейдів, перевірок стану утримання 
громадських місць, прибудинкових територій та 
територій підприємств, установ організацій та 
громадян із залученням правоохоронних органів 

Проводились перевірки. 
Фінансування не проводилось 



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 

Надано фінансову підтримку в 
межах кошторисних призначень. 

Вивезення твердих побутових відходів Вивозились тверді побутові відходи 

Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ на 
території Пасічнянської територіальної громади 

Ліквідовано 5 стихійних 
сміттєзвалищ 

Придбання баків, контейнерів для роздільного 
збирання ТПВ, сміттєвих урн 

Придбано контейнери 

Облаштування  контейнерних майданчиків з 
твердим покриттям 

Розпочати облаштування 
контейнерних майданчиків 

Придбання одноразових сміттєвих пакетів, 
мішків для збирання ТПВ 

Придбано пакети та мішки в межах 
кошторисних призначень 

Придбання спецтехніки у сфері поводження з 
ТПВ 

Придбано сміттєвоз 

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

Проводився поточний ремонт 
контейнерів та майданчиків збору 
ТПВ в міру необхідності 

Будівництво та реконструкція мереж 
зовнішнього вуличного освітлення 

Проводилось будівництво та 
реконструкція мереж зовнішнього 
освітлення в межах кошторисних 
призначень 

Ремонт вуличного освітлення 

Проводився ремонт мереж 
зовнішнього освітлення в межах 
кошторисних призначень 

Прокопування потічків 
Проведено в межах кошторисних 
призначень 

Прокопування канав 
Проведено в межах кошторисних 
призначень 

Обслуговування вуличного освітлення 
Проведено в межах кошторисних 
призначень 



Обслуговування системи відеоспостереження 

Фінансування обслуговування 
системи відео спостереження не 
проводилось 

Ремонт та електрифікація сцени в смт. Битків Не проведено 

Закупівля, оренда  спеціалізованої техніки – 

сміттєвоза, грейдера, міні трактора, автовишки, 
інших механізмів та інструментів, бензокос, 
бензопил для видалення сухостою дерев 

Проведено в межах кошторисних 
призначень 

Встановлення павільйонів, альтанок на зупинках 
громадського транспорту 

Проведено тендер. Встановлено дві 
зупинки 

Улаштування стендів (дошок) для розміщення 
об’яв, офіційної реклами 

Фінансування не проводилось 

Встановлення в’їзних стел, знаків на в’їздах до 
населених пунктів Пасічнянської територіальної 
громади, встановлення інших інформаційних 
конструкцій 

Фінансування не проводилось 

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 

Закладено парк. Фінансування 
проводилось за рахунок проекту 
НАК «Нафтогаз» 

3. 

Програма розвитку та 
покращення первинної 
медичної допомоги в 
Пасічнянській 
територіальній громаді 
на 2021 рік 

від 21.01.2021 
№ 43-3/2021 

300  

Надання фінансової підтримки комунальному 
підприємству «Пасічнянський НЦПМД» 
шляхом здійснення поточних трансфертів за 
рахунок   загального фонду та внесків до їх 
статутних фондів за рахунок коштів місцевого 
бюджету 

Надано фінансову підтримку 

4. 
Цільова програма 
"Цукровий діабет" на 
2021-2022 роки 

від 21.01.2021 
№ 43-3/2021 

623  
Забезпечення хворих на цукровий діабет II типу 
таблетованими цукрознижуючими препаратами 

Забезпечено цукрознижуючими 
препаратами в межах кошторисних 
призначень 

5. 
Програма розвитку 
фізичної культури, 
молодіжної політики та 

від 12.03.2021 
№ 53-4/2021 

410  

Оплата членських внесків Федерації футболу 
Надвірнянського району 

Придбання спортивного інвентарю 

Проведено ремонт в межах 
кошторисних призначень 



спорту в Пасічнянській 
сільській територіальній 
громаді на 2021-2025 

роки 

Виплата відрядних 

Оплата перевезень команд 

Фінансова підтримка спортивних громадських 
організацій 

Проведення еколого- спортивних акцій 
велопробігів 

Проведення навчально-тренувальних зборів та 
змагань 

Преміювання кращих спортсменів та тренерів за 
високі досягнення 

6. 
 

ПРОГРАМА 
реконструкції, ремонту 
та утримання вулиць і 
доріг населених пунктів 
Пасічнянської сільської 
територіальної громади 
на 2021-2025 роки 

від 12.03.2021 
№ 53 

3800 3800 

Виконання геодезичних вишукувань по об’єкту 
«Капітальний ремонт автомобільної дороги 
C090906 Битків-Білозорина км 3+030 - 8+200 

Надвірнянського району Івано-Франківської 
області» 

Виконано 

Виконання геодезичних вишукувань по об’єкту 
«Капітальний ремонт автомобільної дороги 
C090906 Битків-Білозорина км 9+200 - 11+200 

Надвірнянського району Івано-Франківської 
області» 

Виконано 

Виготовлення проектно - кошторисної 
документації «Капітальний ремонт 
автомобільної дороги C090906 Битків-

Білозорина км 3+030 - 8+200 Надвірнянського 
району Івано-Франківської області» 

Виконано 

Виготовлення проектно - кошторисної 
документації «Капітальний ремонт 
автомобільної дороги C090906 Битків-

Білозорина км 9+200 - 11+200 Надвірнянського 
району Івано-Франківської області» 

Виконано 

Експертиза проектно - кошторисної 
документації «Капітальний ремонт 
автомобільної дороги C090906 Битків-

Білозорина км 3+030 - 8+200 Надвірнянського 

Виконано 



району Івано-Франківської області» 

Експертиза проектно - кошторисної 
документації «Капітальний ремонт 
автомобільної дороги C090906 Битків-

Білозорина км 9+200 - 11+200 Надвірнянського 
району Івано-Франківської області» 

Виконано 

Виконання геодезичних вишукувань по об’єкту 
«Капітальний ремонт автомобільної дороги 
C090903 Надвірна-Пасічна км 1+800 - 5+500 

Надвірнянського району Івано-Франківської 
області» 

Виконано 

Виготовлення проектно - кошторисної 
документації «Капітальний ремонт 
автомобільної дороги C090903 Надвірна-Пасічна 
км 1+800 - 5+500 Надвірнянського району Івано-

Франківської області» 

Виконано 

Експертиза проектно - кошторисної 
документації «Капітальний ремонт 
автомобільної дороги C090903 Надвірна-Пасічна 
км 1+800 - 5+500 Надвірнянського району Івано-

Франківської області» 

Виконано 

Проведення тахеометричної зйомки по об'єкту 
«Капітальний ремонт автомобільної дороги 
С090901 Надвірна-Бистриця на км. 16+622 - км. 
22+500 Надвірнянського району, Івано-

Франківської області» 

Виконано 

Виготовлення проектно - кошторисної 
документації «Капітальний ремонт 
автомобільної дороги С090901 Надвірна-

Бистриця на 16+622 -км.22+500 
Надвірнянського району,Івано-Франківської 
області» 

Виконано 

Експертиза проектно - кошторисної 
документації «Капітальний ремонт Виконано 



автомобільної дороги С090901 Надвірна-

Бистриця на 16+622 -км.22+500 
Надвірнянського району,Івано-Франківської 
області» 

Ремонт вулиць і доріг у селищі Битків 
Проведено ремонт в межах 
кошторисних призначень 

Ремонт вулиць і доріг у селі Пнів 
Проведено ремонт в межах 
кошторисних призначень 

Ремонт вулиць і доріг у селі Пасічна 
Проведено ремонт в межах 
кошторисних призначень 

Ремонт вулиць і доріг у селі Зелена 
Проведено ремонт в межах 
кошторисних призначень 

7. 
Комплексна соціальна 
програма «Домашня 
опіка» на 2021 рік 

від 12.03.2021 
№ 53 

400 450 

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

Надано соціальні послуги 30 особам 
похилого віку та особам з 
інвалідністю 

8. 

ПРОГРАМА розвитку 
культури Пасічнянської 
сільської територіальної 
громади на 2021-2025 

роки 

від 12.03.2021 
№ 53 

650  

Розширення асортименту бібліотечних послуг 
європейського рівня, модернізація бібліотечного 
простору, трансформація бібліотек-філіалів у 
міні-хаби, дитячі зони в Селищі Битків, с.Зелена, 
с.Білозорина, с.Пнів. 
Утримання приміщень бібліотек у належному 
стані, реконструкція, поточні ремонти 
приміщень бібліотек 

Забезпечення бібліотек періодичними 
друкованими виданнями 

Забезпечення закладів культури  інтернет 
послугами  
Забезпечення музичними інструментами 
закладів культури 

Підтримка місцевих авторів для видавництва та 
популяризації їх творів 

Проведення поточного ремонту будинків 
культури 

Виконано в межах кошторисних 
призначень 



Забезпечення закладів культури вогнегасниками 
та внутрішніми засобами пожежогасіння 

Забезпечення закладів культури канцтоварами 

Транспортні витрати для участі колективів в 
фестивалях 

Придбання звукового та світлового обладнання  
Придбання та пошив сценічних костюмів, 
реквізиту 

Забезпечення твердого палива (дров, брикетів) 
для закладів культури 

Заміна підлоги в коридорі будинку культури с. 
Зелена 

Облаштування території будинку культури с. 
Зелена та с. Пнів тротуарною плиткою 

Встановлення стели Героїв на території громади 

Заміна вікон та дверей в будинках культури 
с.Пнів та с. Максимець 

Поточний ремонт фасаду приміщення будинку 
культури с. Пнів, с. Зелена та с.Максимець 

Організація та проведення театрально-

видовищних програм, концертів, конкурсів, 
виставок, фестивалів, зокрема проведення Дня 
громади, Дня Незалежності, Дня Молоді, Івана 
Купала. 
Придбання квітів, вінків, корзин для покладання 
до пам’ятників на Державні свята 

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

Встановлення лавок та смітників біля будинків 

культури  
Ремонт та обслуговування наявної світлової та 
звукової апаратури в будинках культури 

9. Комплексна програма від 12.03.2021 75  Надано субвенцію Надвірнянському ДРПЧ-4  в сумі 75 тис. грн. 



забезпечення пожежної 
та техногенної безпеки в 
Пасічнянській сільській 
територіальній громаді 
на  2021-2025 роки 

№ 53 

10. 

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

від 12.03.2021 
№ 53 

923.801  Виконано в межах кошторисних призначень 

11. 

КОМПЛЕКСНА 
ПРОГРАМА 
профілактики 
злочинності, зміцнення 
правопорядку, захисту 
прав і свобод громадян 
на території 
Пасічнянської сільської 
територіальної громади 
на 2021-2025 роки 

від 12.03.2021 
№ 53 

55  

Надано субвенцію Надвірнянському районному відділу поліції Головного управління 
національної поліці в Івано-Франківській області в сумі 55 тис. грн. Придбано 
квадрокоптер для відділу поліції 

12. 

Комплексна програма 
інформаційно-

аналітичної роботи в 
інтересах органів 
державної влади та 
місцевого 
самоврядування з 
протидії проявам 
терористичного 
характеру та 
організованої 
злочинності, 
кібербезпека на території 

від 12.03.2021 
№ 53 

20  
Надано субвенцію Надвірнянському відділу Служби Безпеки України в Івано-

Франківській області в сумі 20 тис. грн. 



Пасічнянської сільської 
територіальної громади 
на 2021-2025 роки 

13. 

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

від 12.03.2021 

№ 53 
150  Виконано в межах кошторисних призначень 

14. 

Програма протидії 
захворюванню на 
туберкульоз в 
Пасічнянській 
територіальній громаді 
на 2021-2025 роки 

від 28.05.2021 
№ 272-6/2021 

30  Виконано в межах кошторисних призначень 

15. 

Програма «Зміцнення 
здоров’я дитячого 
населення» 
Пасічнянської 
територіальної громади 
на 2021-2025 роки 

від 28.05.2021 
№ 272-6/2021 

30  Виконано в межах кошторисних призначень 

16. 

Програма вдосконалення 
казначейського 
обслуговування бюджету 
Пасічнянської сільської 
територіальної громади 
за доходами та 
видатками  на 2021-2025 

роки 

від 08.07.2021 
№516-8/2021 

20  
Надано субвенцію Надвірнянському відділенню Головного управління Державної 
казначейської служби в Івано-Франківській області в сумі 20 тис. грн. 

17. 

Програма підтримки 
діяльності 
Надвірнянського 
міськрайонного сектору 

від 08.07.2021 
№516-8/2021 

10  
Надано субвенцію Надвірнянському міськрайонному сектору філії Державної 
установи «Центр пробації» в Івано-Франківській області в сумі 10 тис. грн. 



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 

18. 
Цільова програма 
«Духовне життя» на 
2021-2025 роки 

від 08.07.2021 
№516-8/2021 

500  Виконано в межах кошторисних призначень 

19. 

Програма розвитку та 
оновлення матеріально-

технічного забезпечення 
природного заповідника 
«Горгани» на 2021-2025 

роки 

від 12.08.2021 
№ 631-9/2021 

300  Надано субвенцію Природному заповіднику «Горгани» в сумі 300 тис. грн. 

20. 

ПРОГРАМА навчання, 
підготовки та 
підвищення кваліфікації 
посадових осіб місцевого 
самоврядування, 
керівних працівників 
підприємств, установ і 
організацій 
Пасічнянської сільської 
територіальної громади, 
членів виконавчого 
комітету та депутатів 

від 12.08.2021 
№ 631-9/2021 

105  

Навчання, підготовка та підвищення кваліфікації 
посадових осіб місцевого самоврядування, 
керівних працівників підприємств, установ і 
організацій Пасічнянської сільської 
територіальної громади, членів виконавчого 
комітету та депутатів сільської ради 

Скеровано на навчання за 
спеціальністю «Публічне 
управління та адміністрування»   
4 посадових осіб 



сільської ради на 2021–
2025 роки 

21. 

ПРОГРАМА соціальної 
підтримки окремих 
категорій громадян в 
Пасічнянській сільській 
територіальній громаді 
на 2021-2025 роки 

від 12.08.2021 
№ 631-9/2021 

629,74  Виконано в межах кошторисних призначень 

22. 

ПРОГРАМА здійснення 
землеустрою на території 
населених пунктів 
Пасічнянської сільської 
територіальної громади 
на 2021-2025 роки 

від 22.09.2021 
№640-10/2021 

162  Виконано в межах кошторисних призначень 

23. 

Програма розвитку 
туризму у Пасічнянській 
сільській  територіальній 
громаді на 2021-2024 

роки 

від 22.09.2021 
№640-10/2021 

385  Фінансування програми не проводилось 

24. 

Програма безоплатного 
забезпечення 
лікарськими засобами за 
рецептами лікарів у разі 
амбулаторного лікування 
окремих груп населення 
та за певними 
категоріями захворювань 
на 2021-2025 роки 

від 15.11.2021 
№814-11/2021 

50  Виконано в межах кошторисних призначень 

 

 

                     Секретар сільської ради                                                                                                          Андрій КРИЦЬКИЙ 


