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ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму соціально-економічного та культурного розвитку
Пасічнянської сільської територіальної громади на 2022 рік (додається).
2. Дозволити постійній комісії сільської ради з питань соціальноекономічного розвитку, бюджету, фінансів, податків та інвестицій вносити
зміни до заходів щодо забезпечення виконання завдань Програми соціальноекономічного та культурного розвитку Пасічнянської територіальної громади
на 2022 рік з наступним затвердженням на сесії сільської ради.
3. 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
до рішення сільської ради
від 28.01.2022 №1090-14/2022
«Про Програму соціально-економічного та
культурного розвитку Пасічнянської
територіальної громади на 2022 рік»

ПРОГРАМА
соціально-економічного та культурного розвитку
Пасічнянської територіальної громади на 2022 рік
Вступ
Програму
соціально-економічного
та
культурного
розвитку
Пасічнянської територіальної громади на 2022 рік (далі – Програма) є
ключовим документом, який визначає розвиток Пасічнянської територіальної
громади на 2022 рік. Програму розроблено на основі аналізу розвитку та
досягнень Пасічнянської територіальної громади протягом минулого року.
В Програмі визначено цілі та пріоритетні напрями соціальноекономічного розвитку Пасічнянської територіальної громади на 2022 рік,
прогнозні показники розвитку Пасічнянської територіальної громади, а також
заходи щодо реалізації державної політики, спрямованої на підвищення якості
життя та добробуту громадян. Досягнення цього потребуватиме вибору
відповідних шляхів, які нададуть можливість створити гідні людини умови
праці та життя, захистити основні права людини та громадянина, сформувати у
громадян спільність цінностей та інтересів.
Програма розроблена на основі вимог Конституції України з
урахуванням положень Законів України «Про місцеве самоврядування в
Україні», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного
і соціального розвитку України», «Про державні цільові програми», «Про
стимулювання розвитку регіонів», «Про інвестиційну діяльність», «Про
стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з
метою створення нових робочих місць», «Про пріоритетні напрями
інноваційної діяльності в Україні», «Про державно-приватне партнерство»,
«Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про розвиток та підтримку малого та
середнього підприємництва в Україні».
Програма враховує головні цілі та завдання, які визначені «Стратегією
розвитку Івано-Франківської області на 2021-2027 роки». Головною метою
Програми є створення умов для економічного зростання та удосконалення
механізмів управління розвитком громади на засадах ефективності, відкритості
та прозорості, посилення інвестиційної та інноваційної активності,
забезпечення належного функціонування транспортної та комунальної
інфраструктури, дотримання високих екологічних стандартів, та внаслідок
цього підвищення конкурентоспроможності громади, доступності широкого
спектра соціальних послуг та зростання добробуту. Програма базується на
аналізі основних показників соціально-економічного розвитку Пасічнянської

територіальної громади за попередні періоди, визначенні основних чинників,
які стримують його розвиток. Вона передбачає забезпечення узгоджених
спільних дій органів місцевого самоврядування Пасічнянської територіальної
громади задля втілення єдиної державної політики розвитку України.
На основі оцінки тенденцій економічного і соціального розвитку
Пасічнянської територіальної громади та нагальних проблем Пасічнянської
територіальної громади за 2021 рік, враховуючи поточну економічну ситуацію
в країні, можливі ризики, у Програмі визначено прогнозні показники, основні
напрями, завдання та заходи соціально-економічного розвитку Пасічнянської
територіальної громади у 2022 році. Виконання Програми повинно забезпечити
активізацію економічної діяльності, сприяти підвищенню рівня життя
населення завдяки розв’язанню існуючих проблем, використанню внутрішніх
та зовнішніх можливостей Пасічнянської територіальної громади та його
територій, належної взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування.
Розділ І.
Цілі та завдання на 2022 рік
Основна мета Програми – розвиток соціальної інфраструктури, створення
комфортних умов проживання, зростання добробуту громадян через розвиток
бізнесу, залучення інвестицій.
Досягнення цієї мети планується здійснити шляхом:
 підтримки реального сектору економіки Пасічнянської сільської
територіальної громади, як базису для підвищення зайнятості, збільшення
доходів населення;
 забезпечення ефективного використання енергоресурсів, впровадження
енергозберігаючих заходів у закладах соціальної сфери і житловокомунального господарства;
 формування сприятливого та стабільного інвестиційного клімату для
забезпечення надходжень інвестицій в економіку громади, стимулювання
розвитку інноваційно-інвестиційних процесів;
 створення умов розвитку ринкового середовища, підтримки малого і
середнього підприємництва, розвитку внутрішнього та зовнішнього туризму;
 дотримання принципу збалансованості, ефективного і раціонального
використання бюджетних ресурсів та скорочення непершочергових видатків
місцевих бюджетів;
 реалізації природоохоронних заходів, спрямованих на покращення
екологічного стану Пасічнянської сільської територіальної громади .
З метою досягнення поставлених цілей і завдань регіональна політика
буде формуватись та реалізовуватися таким чином, щоб забезпечити необхідні
умови для підвищення самодостатності економічного і соціального розвитку
Пасічнянської територіальної громади та кожного населеного пункту
Пасічнянської територіальної громади.
Розділ ІІ.

Пріоритетні завдання щодо соціально-економічного розвитку
Пасічнянської сільської територіальної громади на 2022 рік
1. Реконструкція клубу під адмінприміщення сільської ради, Центру надання
адміністративних послуг та будинку культури по вул. С. Галечко в с. Пасічна
Надвірнянського району;
2. Добудова Битківського ліцею;
3. Реалізація проекту «Пнівська криївка»;
4. Реконструкція з будівництвом Пнівського закладу дошкільної освіти
(дитячого садочка);
5. Реконструкція нежитлового приміщення амбулаторії в с. Зелена, присілок
Хрипелів під заклад дошкільної освіти (дитячий садочок);
6. Придбання спецтехніки для КП «Лісовик» (сміттєвоз, грейдер);
7. Ремонт доріг загального користування місцевого значення та комунальних
доріг в населених пунктах Пасічнянської сільської територіальної громади.
ІІІ. Основні напрями економічної і соціальної політики Пасічнянської
територіальної громади у 2022 році
1. Забезпечення розвитку економіки
1.1. Податково-бюджетна політика
Формування прогнозних показників бюджету територіальної громади на
2022 рік здійснено з урахуванням поточної динаміки розвитку економіки
Пасічнянської територіальної громади .
При розрахунку фінансового ресурсу бюджету територіальної громади
враховано:
- норми чинного Бюджетного та Податкового кодексів України;
- підвищення мінімальних соціальних стандартів;
- проведення ефективного управління бюджетними коштами та заходів
щодо оптимізації видатків бюджету;
- дотримання жорсткої фінансової дисципліни
Головні цілі на 2022 рік:
Забезпечення збалансування показників бюджету, підвищення рівня
фінансової забезпеченості шляхом вжиття заходів щодо збільшення дохідної
частини, оптимізації видатків бюджетних установ та дотримання жорсткої
бюджетної дисципліни.
Основні завдання та заходи на 2022рік:
 вжиття комплексу заходів, спрямованих на виконання затверджених
планових показників по доходах бюджету та його наповнюваності шляхом
активізації роботи з детінізації економіки, легалізації заробітної плати та
ліквідації податкового боргу;
Виконавчий комітет сільської ради,
Управління фінансів сільської ради.
 забезпечення дотримання вимог пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу
України щодо врахування у місцевих бюджетах у першочерговому порядку

потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ; на
проведення розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які
споживаються бюджетними установами
Управління
фінансів,
головні
розпорядники бюджетних коштів.
 ефективне проведення оптимізації витрат головних розпорядників коштів
шляхом виключення непершочергових та неефективних витрат, насамперед
витрат, що не забезпечують виконання основних функцій і завдань головного
розпорядника коштів;
Управління
фінансів,
головні
розпорядники бюджетних коштів.
 вжиття заходів щодо економного та ефективного використання
бюджетних коштів та дотримання жорсткої бюджетної дисципліни;
Управління
фінансів,
головні
розпорядники бюджетних коштів.
Очікувані результати у 2022 році:
 забезпечення виконання затверджених планових показників доходів та
видатків бюджету громади;
 збалансування бюджету видатками на оплату праці працівників
бюджетних установ, теплоенергоносіїв і комунальних послуг та інших
захищених статей бюджету;
 підвищення рівня фінансової забезпеченості бюджету громади шляхом
вжиття заходів щодо економного і раціонального використання бюджетних
коштів.
1.2. Інвестиційна діяльність
Головні цілі на 2021 рік:
Впровадження ефективної політики у сфері інвестиційної діяльності
шляхом формування сприятливого і стабільного інвестиційного клімату для
забезпечення надходжень інвестицій в економіку громади, стимулювання
розвитку інноваційно-інвестиційних процесів
Основні завдання та заходи на 2021рік:
 залучення інвестицій для активізації використання нетрадиційних та
відновлюваних джерел енергії, розвитку та застосування екологічно чистих
технологій з утилізації твердого та побутового сміття
Виконавчий комітет сільської ради,
виконавчі органи та посадові особи
сільської ради.
 активізація впровадження механізму державно-приватного партнерства
щодо об’єктів комунальної власності
Виконавчий комітет сільської ради,
виконавчі органи та посадові особи
сільської ради.

 надання максимального сприяння інвесторам, зокрема, в питаннях
отримання необхідних дозволів і погоджень для початку реалізації
інвестиційних проектів
Виконавчий комітет сільської ради,
Виконавчі органи та посадові особи
сільської ради.
 сприяння реалізації інвестиційних проектів.
Виконавчий комітет сільської ради,
виконавчі органи та посадові особи
сільської ради.
Очікувані результати у 2022 році:
 збільшення обсягів залучених в економіку Пасічнянської сільської
територіальної громади прямих іноземних інвестицій;
1.3. Розвиток підприємництва
Головні цілі на 2022 рік:
Підвищення ефективності та розширення сфери застосування
інструментів державної підтримки суб’єктів малого і середнього
підприємництва
Основні завдання та заходи на 2022 рік:
 забезпечення якісного надання адміністративних послуг, створення
Центру надання адміністративних послуг.
Виконавчий комітет сільської ради,
виконавчі органи та посадові особи
сільської ради.
Очікувані результати у 2021 році
 збільшення надходжень від суб’єктів підприємницької діяльності до
бюджету Пасічнянської сільської територіальної громади
1.4. Розвиток туристичної галузі
Головні цілі на 2022 рік:
Розвиток
туристичної
інфраструктури;
формування
цілісного
туристичного продукту, здатного максимально задовольнити потреби
міжнародного і внутрішнього туризму з урахуванням природно-кліматичного,
рекреаційного, соціально-економічного та історико-культурного потенціалу
Пасічнянської сільської територіальної громади .
Основні завдання та заходи на 2022рік:
 забезпечення сталого розвитку туризму.
 розвиток туристичної інфраструктури;
 впорядкування територій рекреаційного призначення, туристських
маршрутів, берегів річок, облаштування місць відпочинку туристів, оглядових
майданчиків, встановлення вказівників до туристичних об’єктів;
 розвиток дитячого та молодіжного туризму шляхом підтримки
туристично-краєзнавчих,
патріотично-виховних,
спортивно-туристичних
заходів з дітьми;

 здійснення рекламно-інформаційної діяльності з метою поширення
інформації про туристичні можливості Пасічнянської сільської територіальної
громади , як в Україні, так і за кордоном.
Управління освіти, культури, молоді та
спорту Пасічнянської сільської ради
Очікувані результати у 2022 році:
 збільшення кількості заходів з розвитку туризму;
 збільшення обсягу платежів до бюджету суб’єктів туристичної
діяльності;
1.5. Зовнішньоекономічна діяльність
Головні цілі на 2022 рік:
Нарощування обсягів експорту конкурентоспроможної продукції,
оптимізація зовнішньої торгівлі шляхом удосконалення структури експорту та
імпорту, збільшення випуску високоякісної продукції та розширення ринків
збуту
Основні завдання та заходи на 2022 рік:
 активізація двостороннього співробітництва з країнами – основними
торговельними партнерами;
 сприяння розвитку та модернізації виробничих потужностей,
удосконалення технологій, впровадження інновацій, залучення інвестицій,
забезпечення науково-технічного і технологічного оновлення виробництва;
 надання інформаційної підтримки районним підприємствам-експортерам
у пошуку потенційних партнерів;
Виконавчий комітет сільської ради,
виконавчі органи та посадові особи
сільської ради.
Очікувані результати у 2022 році:
 нарощення експорту товарів;
 зростання зовнішньоторговельного обороту.
1.6. Управління об’єктами комунальної власності Пасічнянської
територіальної громади
Головні цілі на 2022 рік:
Підвищення ефективності управління об’єктами комунальної власності
Пасічнянської сільської територіальної громади, забезпечення надходження
коштів від оренди та приватизації до бюджету.
Основні завдання та заходи на 2022 рік:
 належне забезпечення сільською радою функції власника через
виконання функцій орендодавця;
 забезпечення прозорості процедури приватизації або передачі в оренду
майна комунальної власності Пасічнянської сільської територіальної громади.

Виконавчий комітет сільської ради,
виконавчі органи та посадові особи
сільської ради.
Очікувані результати у 2022 році:
Наповнення бюджету, залучення коштів на розвиток та оновлення майна
комунальної власності Пасічнянської сільської територіальної громади.
2. Підтримка реального сектору економіки
2.1. Промисловість
Головні цілі на 2022 рік
Стабілізація роботи промислових підприємств, технічне переоснащення
та модернізація виробництв, які базуються на досягненнях науково-технічного
прогресу, ефективних енергозберігаючих та екологічно-чистих технологіях, з
метою освоєння виробництва нових видів конкурентоспроможної продукції
Основні завдання та заходи на 2022 рік:
 нарощення обсягів виробництва нерудних будівельних матеріалів;
 розширення асортименту та збільшення виробництва товарів народного
споживання суб’єктами малого підприємництва деревообробної галузі
Виконавчий комітет сільської ради,
виконавчі органи та посадові особи
сільської ради. Промислові підприємства
Пасічнянської сільської територіальної
громади , СПД
Очікувані результати у 2022 році:
 нарощення видобутку вуглеводнів «Укргазвидобування», НГВУ
"Надвірнанафтогаз" ПАТ"Укрнафта" та СП "Укркарпатойл Лімітед";
 збільшення обсягів у виготовленні виробів з деревини;
2.2. Енергоефективність та енергозбереження
Головні цілі на 2022 рік:
Впровадження заходів щодо підвищення ефективності використання
паливно-енергетичних ресурсів; зменшення енергоємності виробництва
одиниці продукції, виконаних робіт, наданих послуг; збільшення частки
енергоносіїв, отриманих з альтернативних та відновлюваних джерел енергії
Основні завдання на 2022 рік:
 проведення модернізації об’єктів комунального господарства на
використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива
Підприємства
теплової
енергетики,
виконавчий комітет сільської ради,
виконавчі органи та посадові особи
сільської ради.
 модернізація систем освітлення об’єктів соціальної сфери із заміною
джерел освітлення на більш енергоефективні (світлодіодні джерела),
впровадження системи підтримки сталої освітленості в залежності від рівня
природної освітленості, автоматичних вимикачів освітлення в приміщеннях із

періодичним перебуванням людей та встановлення сонячних батарей із
акумуляцією електроенергії;
Виконавчий комітет сільської ради,
виконавчі органи та посадові особи
сільської ради.
Очікувані результати у 2022 році:
 скорочення бюджетних витрат на оплату енергоносіїв;
 диверсифікація енергоресурсів та збільшення частки місцевого
потенціалу поновлюваних джерел енергії та видів палива в балансі
Пасічнянської сільської територіальної громади та області.
2.3. Агропромисловий комплекс. Земельні відносини.
Лісове господарство
Головні цілі на 2022 рік:
Створення сприятливих умов для комплексного розв`язання соціальних
проблем села та розвитку сільських територій, зростання доходів сільського
населення, створення конкурентоспроможного аграрного сектору, забезпечення
продовольчої безпеки Пасічнянської сільської територіальної громади
Основні завдання та заходи на 2022 рік:
 збільшення обсягу виробництва екологічно чистої сільськогосподарської
продукції;
 збільшення чисельності поголів’я великої рогатої худоби в господарствах
усіх форм власності за рахунок удосконалення процесу власного виробництва;
 максимальне охоплення зарибленням існуючих ставкових площ;
Виконавчий комітет сільської ради,
виконавчі органи та посадові особи
сільської ради.
земельні відносини
 поновлення (коректура) нормативно-грошової оцінки земель;
лісове господарство
 завершення сертифікації лісів з метою оцінювання відповідності системи
ведення лісового господарства встановленим міжнародним вимогам щодо
управління лісами та лісокористування на засадах сталого розвитку;
 розвиток лісової інфраструктури для цілей лісового господарства,
рекреації та туризму;
ДП "Надвірнянське лісове господарство",
Спецагролісгосп,
Очікувані результати:
 зростання обсягів виробництва валової продукції.
2.4. Розвиток дорожнього господарства, транспорту та зв’язку
Головні цілі на 2022 рік:
Поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг
загального користування, сприяння більш повному, безперечному, якісному

задоволенню потреб населення та економіки Пасічнянської сільської
територіальної громади у послугах транспорту, зв’язку та інформації
Основні завдання та заходи на 2022 рік:
 покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг;
 забезпечення цільового використання коштів, передбачених на
будівництво та ремонт доріг Пасічнянської територіальної громади ;
 створення умов для безпечної та регулярної роботи автомобільного
транспорту;
 підвищення якості транспортного обслуговування;
 100-відсоткове охоплення населених пунктів Пасічнянської сільської
територіальної громади автобусним сполученням;
 вдосконалення та розширення діючої мережі телекомунікацій, поштової
служби зв’язку, насамперед на базі новітніх вітчизняних технологій;
Виконавчий комітет сільської ради,
виконавчі органи та посадові особи
сільської ради.
Очікувані результати у 2022 році:
 зменшення щорічних втрат внутрішнього валового продукту внаслідок
незадовільного стану автомобільних доріг;
 зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод;
 зменшення транспортних витрат у вартості товарів і послуг;
 оновлення рухомого складу пасажирського автотранспорту;
 збільшення обсягів дорожніх робіт за рахунок коштів державного фонду
регіонального розвитку та державного дорожнього фонду, обласного,
районного та бюджету Пасічнянської сільської територіальної громади.
2.5. Будівельна діяльність
Розвиток будівельної галузі
Головні цілі на 2022 рік:
Сприяння розвитку соціальної інфраструктури населених пунктів
Пасічнянської територіальної громади шляхом підвищення ефективності
капітальних вкладень та нарощення обсягів будівельних робіт.
Основні завдання та заходи на 2022 рік:
 пошук джерел фінансування для продовження будівництва ліцею в смт.
Битків, закладів дошкільної освіти в с. Пнів та с. Зелена.
 сприяння забезпеченню будівельних організацій та підприємстввиробників будівельних матеріалів кваліфікованими робітничими кадрами
 нове будівництво амбулаторії групової практики сімейної медицини в
смт. Битків;
Виконавчий комітет сільської ради,
виконавчі органи та посадові особи
сільської ради.
Очікувані результати у 2022 році:

 добудова об’єктів незавершеного будівництва:
 продовження будівництва ІІ черги ліцею в селищі Битків;
2.6. Розвиток житлово-комунального господарства
Головні цілі на 2022 рік:
Підвищення якості житлово-комунальних послуг та комфортності житла,
забезпечення прозорості встановлення тарифів на всі послуги, збільшення
джерел їх фінансування при забезпеченні гарантій для соціально-незахищених
верств населення.
Основні завдання та заходи на 2022рік:
 зміцнення матеріально-технічної бази КП «Лісовик» Пасічнянської
сільської ради;
 благоустрій територій населених пунктів;
Виконавчий комітет сільської ради,
виконавчі органи та посадові особи
сільської ради.
Очікувані результати у 2022році:
 покращення умов проживання мешканців територіальної громади
шляхом благоустрою територій населених пунктів, освітленням вулиць,
облаштуванням дитячих майданчиків;
Водопостачання та водовідведення
Головні цілі:
Покращення якості і забезпечення питною водою населення
Пасічнянської територіальної громади та зменшення її втрат.
Основні завдання та заходи:
 Покращення водопостачання в с. Пасічна та смт. Битків.
Виконавчий комітет сільської ради,
виконавчі органи та посадові особи
сільської ради, НГВУ «Надвірнанафтогаз»
ПАТ «Укрнафта»
Очікувані результати:
 покращення забезпечення населення питною водою.
Поводження з відходами
Головні цілі на 2022 рік:
Впровадження сучасних методів та технологій у сфері поводження з
твердими побутовими відходами
Основні завдання та заходи на 2022рік:
 придбання спецтехніки для санітарної очистки населених пунктів;
 поглиблення інформованості населення про важливість та стан вирішення
проблеми побутових відходів у кожному населеному пункті, виховувати
культуру поводження з ТПВ та їх роздільного збору, починаючи з дошкільних
закладів;

Виконавчий комітет сільської ради,
виконавчі органи та посадові особи
сільської ради.

Очікувані результати:
Покращення санітарного стану населених пунктів

3. Розвиток гуманітарної та соціальної сфери
3.1. Демографічний розвиток, підтримка дітей, сімей та молоді
Головні цілі на 2022 рік:
Координація діяльності щодо забезпечення повною мірою соціалізації
сімей та молоді; створення сприятливих соціально-економічних передумов для
життєвого самовизначення та самореалізації молоді; забезпечення належного
оздоровлення та відпочинку дітей, молоді, багатодітних сімей та сімей з дітьми
з функціональними обмеженнями
Основні завдання та заходи на 2022 рік:
 забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей у дитячих оздоровчих
закладах, співпраця з громадськими, релігійними організаціями, благодійними
фондами щодо оздоровлення дітей і молоді, організація наметових оздоровчих
таборів;
 реалізація соціальних програм щодо підтримки молоді, сімей, дітей, які
потребують особливої соціальної уваги, молодих людей з функціональними
обмеженнями, творчої та обдарованої молоді:
 влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в
прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу, в сім’ї опікунів і
піклувальників;
 забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського
піклування;
 здійснення соціального супроводу сімей де є проблеми інвалідності,
безпритульності, відсутності житла або роботи, насильства або зневажливого
ставлення, малозабезпеченості тощо;
 забезпечення підготовки та направлення нагородних документів для
присвоєння почесного звання України "Мати-героїня" багатодітним матерям
Пасічнянської сільської територіальної громади ;
 сприяння зайнятості молоді, підтримка її підприємницьких ініціатив.
Виконавчий комітет сільської ради,
виконавчі органи та посадові особи
сільської ради.
Очікувані результати у 2022 році:
 забезпечення оздоровчо-відпочинковими послугами дітей віком від 4 до
18 років;
 влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в
прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу.
 придбання житла для дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського
піклування за рахунок коштів районного та обласного бюджетів.

3.2. Охорона здоров’я
Головні цілі на 2022 рік:
Покращення стану здоров’я населення Пасічнянської територіальної
громади, надання ефективної медичної допомоги та підвищення її доступності,
зміцнення матеріально-технічної бази закладів первинної медичної допомоги.
Основні завдання та заходи на 2022 рік:
 реформування первинної ланки охорони здоров'я Пасічнянської
територіальної громади , подальше формування дільниць загальної практикисімейної медицини.
 збереження матеріально-технічної бази закладів первинної медичної
допомоги Пасічнянської сільської територіальної громади ;
Очікувані результати у 2022 році:
 зниження рівня смертності дітей першого року життя;
 зниження рівнів захворювання населення;
3.3. Освіта:
Головні цілі на 2022рік:
Підвищення якості і конкурентоспроможності освіти, забезпечення її
доступності
Основні завдання та заходи на 2022 рік:
у галузі дошкільної освіти
 пошук джерел фінансування для продовження будівництва ДНЗ у
населених пунктах Пасічнянської територіальної громади;
 забезпечення функціонування груп для дітей 5-річного віку при
загальноосвітніх закладах у населених пунктах Пасічнянської сільської
територіальної громади , де дошкільні заклади відсутні;
у галузі загальної середньої освіти
 покращення умов для навчання учнів шляхом пошуку коштів для
будівництва, реконструкції і добудови навчальних закладів в населених
пунктах Пасічнянської сільської територіальної громади;
 ремонт дахів та приміщень навчальних закладів Пасічнянської сільської
територіальної громади ;
 ремонт систем теплопостачання навчальних закладів Пасічнянської
сільської територіальної громади ;
 продовження роботи з впровадження енергозберігаючих технологій в
навчальних закладах Пасічнянської сільської територіальної громади ;
 проведення облаштування внутрішніх санвузлів в навчальних закладах
Пасічнянської сільської територіальної громади ;
 забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів шкільними меблями,
довідковою літературою, технічними засобами навчання тощо;
 подальше впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у
навчально-виховному процесі. Комп’ютеризація навчальних закладів;
 Формування мережі позашкільних навчальних закладів, поліпшення їх
матеріально-технічної бази;

Управління освіти, культури, молоді та
спорту, виконавчий комітет сільської
ради, виконавчі органи та посадові особи
сільської ради.
Очікувані результати у 2022 році:
 забезпечення дошкільною освітою дітей дошкільного віку відповідно до
потреби;
 покращення умов для навчання учнів навчальних закладів Пасічнянської
сільської територіальної громади ;
 покращення санітарних умов навчальних закладів;
 забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів навчальнокомп’ютерними комплексами;
 забезпечення початкових класів мультимедійними комплексами та
дидактичними матеріалами відповідно до Концепції "НУШ".
 Будівництво спортивних майданчиків із штучним покриттям в освітніх
закладах Пасічнянської сільської територіальної громади .
3.4. Культура
Головні цілі на 2022 рік:
Створення належних умов для розвитку культури, забезпечення творчого
розвитку особистості, підвищення культурного рівня та естетичного виховання
громадян, збереження культурної спадщини в інтересах соціальноекономічного, культурного та духовного розвитку Пасічнянської сільської
територіальної громади.
Основні завдання та заходи на 2022 рік:
 зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури Пасічнянської
територіальної громади ;
 збереження та розвиток народних художніх промислів, сприяння
діяльності майстрів народного мистецтва;
 збереження рухомих і нерухомих пам’яток та цінностей, музеїв;
 сприяння
комплектуванню
бібліотечних
установ
сучасною
україномовною літературою та періодичними виданнями;
 підтримка аматорських колективів народної творчості, залучення до них
молоді;
 забезпечення проведення святкових концертів, відзначення державних
свят;
 розвиток міжнародної співпраці–участь мистецьких колективів у
Міжнародних проектах, фестивалях;
 забезпечення реалізації завдань та заходів з енергозбереження в закладах
культури, ремонт підвідомчих установ;
Управління освіти, культури, молоді та
спорту, виконавчий комітет сільської
ради, виконавчі органи та посадові особи
сільської ради.

Очікувані результати у 2022 році:
збереження національної культурної спадщини, зміцнення матеріальнотехнічної бази закладів культури та колективів аматорської творчості.
3.5. Фізична культура і спорт
Головні цілі на 2022 рік:
Створення належних умов для підвищення рівня фізичного розвитку
населення.
Основні завдання та заходи на 2022рік:
 реалізація заходів з розвитку фізичної культури і спорту у Пасічнянській
територіальній громаді;
 збереження та покращення стану існуючої мережі об’єктів і закладів
фізичної культури і спорту, ефективне їх використання та будівництво
сучасних спортивних споруд;
 залучення дітей підлітків, молоді та дорослого населення Пасічнянської
сільської територіальної громади до регулярних занять фізичною культурою та
спортом;
 створення належних умов для більш ефективної підготовки спортсменів
високої майстерності;
 відзначення грошовими винагородами кращих спортсменів Пасічнянської
сільської територіальної громади
за високі результати на світових,
Європейських, всеукраїнських змаганнях;
Управління освіти, культури, молоді та
спорту, виконавчий комітет сільської
ради, виконавчі органи та посадові особи
сільської ради.
Очікувані результати у 2022 році:
 залучення широких верств населення до масового спорту, популяризація
здорового способу життя;
 забезпечення максимального охоплення дітей та молоді систематичними
заняттями фізичною культурою і спортом у дитячо-юнацьких спортивних
школах;
 Високі результати спортсменів у спорті вищих досягнень.
3.6. Ринок праці та зайнятість населення
Головні цілі на 2022 рік:
Розширення сфери застосування праці шляхом стимулювання збереження
та створення сучасних робочих місць.
Основні завдання та заходи на 2022 рік:
 підвищення рівня зайнятості за рахунок збереження діючих та створення
нових робочих місць, сприяння розвитку підприємництва та самостійній
зайнятості населення, особливо – у сфері сільського зеленого туризму, малого і
середнього бізнесу;
 здійснення професійного навчання безробітних на замовлення
роботодавців під конкретні робочі місця;

 посилення економічного стимулювання роботодавців на створення нових
робочих місць для працевлаштування безробітних, особливо - з числа не
конкурентоздатних осіб, за рахунок надання дотацій роботодавцям з Фонду
загальнообов’язкового державного соціального страхування України на
випадок безробіття;
Очікувані результати у 2022 році:
 залучення до участі в громадських роботах та інших роботах тимчасового
характеру, направлення на професійне навчання безробітних осіб;
 забезпечення працевлаштування незайнятих громадян на вільні та
новостворені місця.
3.7. Оплата праці
Головні цілі на 2022 рік:
Захист прав працівників у сфері оплати праці; постійна системна робота з
питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення
Основні завдання та заходи на 2022 рік:
 посилення контролю за додержанням законодавства про оплату праці та
своєчасною виплатою заробітної плати;
 забезпечення реалізації комплексу правових, організаційно-економічних
заходів, спрямованих на легалізацію тіньових доходів
Виконавчий комітет сільської ради,
виконавчі органи та посадові особи
сільської ради.
Очікувані результати:
 зростання номінальної заробітної плати;
 недопущення виникнення заборгованості із виплати заробітної плати
3.8. Соціальний захист населення
Головні цілі на 2022 рік:
Створення умов для поліпшення соціального захисту населення громади,
зокрема, інвалідів, малозабезпечених, багатодітних сімей, ветеранів
національно-визвольних змагань та інтеграції в суспільство громадян з
обмеженими фізичними можливостями; соціальний супровід поранених та
членів сімей загиблих в ході антитерористичної операції на сході України,
фінансова підтримка громадських організацій інвалідів та ветеранів;
підвищення якості надання соціальних послуг
Основні завдання та заходи на 2022 рік:
 забезпечення адресного та своєчасного надання усіх видів соціальної
допомоги, житлових субсидій, пільг та компенсацій населенню Пасічнянської
територіальної громади ;
 поліпшення житлових умов сімей інвалідів І і ІІ груп, в яких проживають
два і більше інвалідів, багатодітних, малозабезпечених сімей, сімей, чиє житло
пошкоджене внаслідок надзвичайної ситуації та інших категорій громадян, які
відповідно до законодавства мають право на забезпечення житлом;

 надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів,
ветеранів, іншим громадським об’єднанням, статутними завданнями яких є
здійснення заходів соціального захисту вразливих верств населення;
 розвиток мережі соціальної інфраструктури за рахунок залучення
бюджетних коштів, спонсорської та благодійної допомоги, участі в конкурсах
проектів, розвитку державно-приватного партнерства;
 забезпечення систематичної інформаційно-роз’яснювальної роботи серед
населення з питань соціального захисту населення та діяльності органів
виконавчої влади у цьому напрямку;
 проведення інвентаризації послуг, що надаються органами соціального
захисту населення, для їх подальшого надання через управління надання
адміністративних послуг;
 надання підтримки сім'ям загиблих (постраждалих) під час масових акцій
громадського протесту в період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014
року, військовослужбовців і працівників правоохоронних органів та членів
добровольчих загонів, які брали участь в антитерористичній операції та
операції об’єднаних сил в східних областях України.
Виконавчий комітет сільської ради,
виконавчі органи та посадові особи
сільської ради.
Очікувані результати:
 забезпечення умов соціального захисту сімей з дітьми, малозабезпечених
сімей, інвалідів з дитинства, дітей-інвалідів, учасників ліквідації аварії на
ЧАЕС, інвалідів війни, учасників бойових дій, внутрішньо-переміщених осіб,
постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО-ООС;
 сприяння населенню Пасічнянської сільської територіальної громади при
наданні пільг, компенсацій та житлових субсидій;
4. Охорона навколишнього природного середовища та екологічна безпека
4.1. Зменшення забруднення навколишнього природного середовища
Головні цілі на 2022 рік
Розвиток інфраструктури охорони навколишнього природного
середовища, покращення умов життя населення, екологічної ситуації
Основні завдання та заходи на 2022 рік:
 розвиток
інфраструктури
охорони навколишнього природного
середовища, покращення умов життя населення, екологічної ситуації;
 запобігання негативному впливу на довкілля стихійних явищ, аварій
природного і техногенного походження;
 недопущення збіднення біологічного і ландшафтного різноманіття,
покращення умов для охорони природно-заповідних територій та об’єктів;
 нове будівництво та ремонт берегозакріплювальних споруд на річках
Бистриця Надвірнянська, Розсіч, Битківчик та інших малих річках
Пасічнянської територіальної громади.

Виконавчий комітет сільської ради,
виконавчі органи та посадові особи
сільської ради.
Очікувані результати у 2022 році:
 зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
 зменшення скидів забруднюючих речовин у поверхневі водні об’єкти;
 зменшення кількості розміщених відходів у навколишньому середовищі.
Секретар сільської ради

Андрій КРИЦЬКИЙ

Додаток
до Програми соціально-економічного та
культурного розвитку Пасічнянської
територіальної громади на 2022 рік

ЗАХОДИ
щодо забезпечення виконання завдань Програми соціально-економічного та культурного розвитку
Пасічнянської територіальної громади на 2022 рік

№
п/п

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавці

1
2
3
4
1. Реконструкція клубу під адмінприміщення сільської ради,
Центру надання адміністративних послуг та будинку культури
Пасічнянська сільська
по вул. С. Галечко в с. Пасічна Надвірнянського району (в тому 2022
рада
числі виготовлення ПКД та комплексна експертиза проекту)
2. Добудова з реконструкцією школи на 480 учнівських місць в с.
Битків Надвірнянського району Івано-Франківської області (в
тому числі проведення комплексної експертизи проекту)

Всього

Фінансове
забезпечення, тис.
грн.
Бюджет
громади

інші
джерела

5

6

7

7000

7000

2022

Пасічнянська сільська 55 935,
рада
148

3463

2022

Пасічнянська сільська
507, 939
рада

507, 939

3. Капітальний ремонт даху будівлі Битківської селищної ради

Результат від
реалізації

8
створення сучасної
матеріальнотехнічної бази
сільської ради та
закладу культури
створення належних
умов для здобуття
52 535,
дітьми шкільної
148
освіти та навчання
учнів
створення належних
умови праці
працівників
старостинського
округу

1
2
4. Реалізація проекту розвитку місцевого самоврядування
«Облаштування площинних споруд оздоровчо-вишкільного
призначення та будівництва історичного закладу культури
«Пнівська криївка»
5. Реконструкція дитячого садка з будівництвом корпусу на 60
дітей по вул. Січових Стрільців в с. Пнів Надвірнянського
району Івано-Франківської області
6. Реконструкція нежитлового приміщення амбулаторії в с.
Зелена, присілок Хрипелів під дошкільний навчальний заклад в
с. Зелена Надвірнянського району Івано-Франківської області
(в тому числі виготовлення ПКД та комплексна експертиза
проекту)
7. Капітальний ремонт приміщення колишньої трубної бази ПАТ
«Укрнафта» під адмінбудинок Управління освіти, культури,
молоді та спорту (в тому числі виготовлення ПКД та
комплексна експертиза проекту)
8. Співфінансування капітального ремонту доріг загального
користування місцевого значення, які знаходяться на території
Пасічнянської сільської територіальної громади
9. Виготовлення проектно-кошторисної документації та
проведення комплексної експертизи проекту «Капітальний
ремонт автомобільної дороги С090901 Надвірна-Бистриця на
км. 16+622 - км. 22+500 Надвірнянського району, ІваноФранківської області»
10. Виготовлення проектно-кошторисної документації та
проведення комплексної експертизи проекту «Капітальний
ремонт автомобільної дороги по вул. Софії Галечко в с.
Пасічна, Пасічнянської ТГ, Надвірнянського району, ІваноФранківської області»
11. Виготовлення проектно-кошторисної документації та

3

4

5

6

7

2022

Пасічнянська сільська
820,66
рада

520,66

300

2022

Пасічнянська сільська
8908,315
рада

8908,315

-

2022

Пасічнянська сільська
рада

1700

1700

2022

Пасічнянська сільська
рада

100

100

2022

Пасічнянська сільська
рада

4000

4000

-

-

Пасічнянська сільська
2022
рада

50

50

-

Пасічнянська сільська
рада

50

50

-

2022 Пасічнянська сільська

100

100

-

2022

8
cтворення об'єкту
історичної
спадщини та
створення
публічного простору
забезпечення
повноцінної та
якісної дошкільної
освіти дітей
створення належних
умови праці
працівників
управління освіти

cтворення сучасної
дорожньої
інфраструктури,
підвищення безпеки
руху автомобілістів
та пішоходів

1

2
проведення комплексної експертизи проекту «Капітальний
ремонт автомобільної дороги С090912 Зелена – Черник»
12. Виготовлення проектно-кошторисної документації та
проведення комплексної експертизи проекту «Капітальний
ремонт автомобільної дороги С090913 Зелена – Максимець»
13. Встановлення зупинки громадського транспорту в с. Пасічна,
вул. С. Галечко
14. Поточний ремонт приміщення для місцевої пожежної команди
в с. Зелена

15.

Капітальний ремонт мосту по вул. Промислова в смт. Битків

16. Поточний ремонт пішохідного містка через р. Бистриця
Надвірнянська в с. Пнів
17. Поточний ремонт пішохідного містка через р. Розсіч в
смт. Битків, урочище Ворів
18.
Поточний ремонт моста по вул. Шевченка в с. Пасічна
19. Капітальний ремонт моста через р. Розсіч в смт. Битків,
урочище Панківка
20. Капітальний ремонт моста через річку в присілку Хрипелів Звір
в с. Зелена (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної
документації та проведення комплексної експертизи проекту)
21. Поточний ремонт пішохідної кладки через річку Бистриця
Надвірнянська в с. Зелена, дільниця Фентераль (до урочища
Ганок)
22. Поточний ремонт пішохідної кладки через річку Бистриця
Надвірнянська в с. Зелена, дільниця Лазок
23. Поточний ремонт пішохідної кладки через річку по вул.
Зазелена в с. Зелена
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cтворення належних
умов праці для
місцевої пожежної
команди

забезпечення умов
безпеки та
комфортних умов
для жителів громади

1
2
24. Капітальний ремонт моста через р. Розсіч в смт. Битків (до
урочища Марисянка)
25. Укріплення схилу комунальної дороги по вул. Михайлюка в
смт.Битків (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної
документації та проведення комплексної експертизи проекту)

4
Пасічнянська сільська
2022
рада

26.

Управління освіти,
культури, молоді та
2022
спорту Пасічнянської
сільської ради
Управління освіти,
культури, молоді та
2022
спорту Пасічнянської
сільської ради
Управління освіти,
культури, молоді та
2022
спорту Пасічнянської
сільської ради

Придбання шкільного автобуса для Зеленського ліцею
27.
Придбання твердопаливних котлів для закладів освіти
28.
Капітальний ремонт харчоблоку в Зеленському ліцеї

3

2022

Пасічнянська сільська
рада

29. Придбання обладнання довгострокового користування для
інклюзивних класів, груп (за рахунок субвенції з місцевого
Управління освіти,
бюджету на надання державної підтримки особам з особливими
культури, молоді та
2022
освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з
спорту Пасічнянської
державного бюджету (у інклюзивних групах закладів
сільської ради
дошкільної освіти та інклюзивних класах закладів загальної
середньої освіти (видатки розвитку)
30.
Виготовлення проектно-кошторисної документації та
Пасічнянська сільська
проведення комплексної експертизи проекту «Капітальний
2022
рада
ремонт Пасічнянського ліцею Пасічнянської сільської ради»
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550

-

створення сучасної
дорожньої
інфраструктури,
підвищення безпеки
руху автомобілістів
та пішоходів

2000

2000

-

покращення якості
перевезення дітей
Зеленського ліцею

-

підвищення
енергоефективності
в будівлях закладів
освіти

700

700

257

257

72

-

300

300

покращення умов
для харчування дітей

72

-

впровадження
інклюзивної освіти у
закладах освіти
покращення
матеріальнотехнічних умов
навчання та

1
31.

32.

2
Капітальний ремонт приміщення будинку культури в с.
Максимець

3

2022

Капітальний ремонт сільського будинку культури
в с. Пнів

2022

Капітальний ремонт сільського будинку культури
в с. Зелена

2022

34.

Капітальний ремонт стадіону в с. Пнів

2022

35.

Капітальний ремонт стадіону в с. Битків

2022

36.

Капітальний ремонт стадіону в с. Пасічна

2022

37.

Капітальний ремонт стадіону в с. Зелена

2022

33.

38. Капітальний ремонт спортивного майданчика в селищі Битків
Надвірнянського району, Івано – Франківської області
39. Капітальний ремонт спортивного майданчика в с. Пасічна
Надвірнянського району, Івано – Франківської області
40. Обслуговування штучного покриття діючих спортивних
майданчиків на території громади

41.

Поточний ремонт підлоги в Пасічнянському ліцеї
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Управління освіти,
культури, молоді та
спорту Пасічнянської
сільської ради
Управління освіти,
культури, молоді та
спорту Пасічнянської
сільської ради
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Управління освіти,
культури, молоді та
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культури, молоді та
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8
виховання дітей

забезпечення
безпеки
життєдіяльності в
установах та
закладах культури

створення умов для
розвитку спорту

створення безпечних
умов для навчання

1

42.

2

3

Поточний ремонт огорожі Філії № 2 Пасічнянського ліцею
(Постоята)

43.
Капітальний ремонт підлоги в Білозоринській гімназії
44.

Поточний ремонт майданчика зі штучним покриттям біля
Битківської початкової школи №1

45. Придбання сміттєвоза для КП «Лісовик»

4
спорту Пасічнянської
сільської ради
Управління освіти,
культури, молоді та
спорту Пасічнянської
сільської ради
Управління освіти,
культури, молоді та
спорту Пасічнянської
сільської ради
Управління освіти,
культури, молоді та
спорту Пасічнянської
сільської ради
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6

7
дітей
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-
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120

-

49
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-

2022

КП «Лісовик»

3800

3800

-

2022

КП «Лісовик»

3000

3000

-

2022

КП «Лісовик»

100

100

-

500

-

500

100

100

-

46. Придбання автогрейдера для КП «Лісовик»

47. Придбання кабіни до автомобіля для КП «Лісовик»

48. Проведення заходів з озеленення території Пасічнянської
територіальної громади
49. Виготовлення проектно-кошторисної документації та

Пасічнянська сільська
2022
рада
КП «Лісовик»
2022 Пасічнянська сільська
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створення сучасної
матеріальнотехнічної бази для
занять спортом
покращення
утилізації сміття з
території громади
створення умов для
належного
утримання
дорожньої
інфраструктури
покращення
матеріальнотехнічної бази
комунального
підприємства
збільшення кількості
зелених зон в
громаді
створення сучасної

1

2
проведення комплексної експертизи проекту «Амбулаторія
групової практики сімейної медицини по вул. Софії Галечко в
с. Пасічна Надвірнянського району – нове будівництво»

50. Облаштування накриття для спецавтомобілів біля амбулаторій
групової практики сімейної медицини в смт. Битків, с. Зелена,
с. Пнів
51. Протиаварійні роботи західної вежі з корпусом № 2 замку ХVI
cт. в с. Пнів Надвірнянського району Івано-Франківської
області (другий етап)
Всього

Секретар сільської ради

3

4
рада

5

6

7

2022

Пасічнянська сільська
рада

150

150

-

2022

Пасічнянська сільська
рада

900

900

-

101350.747

47543.599

53807.148

8
матеріальнотехнічної бази
закладів охорони
здоров’я
cтворення належних
умов зберігання
спецавтомобілів
збереження об’єктів
історичної
спадщини

Андрій КРИЦЬКИЙ

