
 
УКРАЇНА 

ПАСІЧНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Надвірнянського району Івано-Франківської області 
Восьме скликання 

Чотирнадцята сесія 

 

РІШЕННЯ 

 

від 28.01.2022 № 1091-14/2022 

с. Пнів 

 

Про затвердження місцевих 
програм, які фінансуватимуться з 
бюджету територіальної громади 

 

 

З метою впорядкування місцевих програм, які фінансуються з бюджету 
Пасічнянської сільської територіальної громади, відповідно до статті 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" сільська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити: 
- Програму розвитку місцевого самоврядування в Пасічнянській 

територіальній громаді на 2022-2025 роки (додаток 1); 
- Програму благоустрою населених пунктів Пасічнянської територіальної 

громади на 2022-2025 роки (додаток 2); 
- Програму розвитку та покращення первинної медичної допомоги в 

Пасічнянській територіальній громаді на 2022-2025роки (додаток 3); 
- Програму розвитку фізичної культури, молодіжної політики та спорту в 

Пасічнянській сільській територіальній громаді на 2022-2025 роки (додаток 4); 
- Програму реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг населених 

пунктів Пасічнянської сільської територіальної громади на 2022-2025 роки 

(додаток 5); 
- Комплексну соціальну програма «Домашня опіка» на 2022-2025 роки 

(додаток 6); 
- Програму розвитку культури Пасічнянської сільської територіальної 

громади на 2022-2025 роки (додаток 7); 
- Комплексну програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки в 

Пасічнянській сільській територіальній громаді на  2022-2025 роки (додаток 8); 
- Комплексну програму профілактики злочинності, зміцнення 

правопорядку, захисту прав і свобод громадян на території Пасічнянської 
сільської територіальної громади на 2022-2025 роки (додаток  9); 



- Комплексну програму 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 2022-2025 роки 

(додаток 10); 

- Програму соціального захисту населення Пасічнянської сільської 
територіальної громади на 2022–2025 роки (додаток 11); 

- Програму протидії захворюванню на туберкульоз в Пасічнянській 
територіальній громаді на 2022-2025 роки (додаток 12); 

- Програму вдосконалення казначейського обслуговування бюджету 
Пасічнянської сільської територіальної громади за доходами та видатками  на 
2022-2025 роки (додаток 13); 

- Програму підтримки діяльності Надвірнянського міськрайонного сектору 
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 2022-2025 роки (додаток 14; 

- Цільову програму «Духовне життя» на 2022-2025 роки (додаток 15); 
- Програму розвитку та оновлення матеріально-технічного забезпечення 

природного заповідника «Горгани» на 2022-2025 роки (додаток 16); 
- Програму навчання, підготовки та підвищення кваліфікації посадових 

осіб місцевого самоврядування, керівних працівників підприємств, установ і 
організацій Пасічнянської сільської територіальної громади, членів 
виконавчого комітету та депутатів сільської ради на 2022–2025 роки (додаток 
17); 

- Програму здійснення землеустрою на території населених пунктів 
Пасічнянської сільської територіальної громади на 2022-2025 роки (додаток 
18); 

- Програму розвитку туризму у Пасічнянській сільській  територіальній 
громаді на 2022-2025 роки (додаток 19); 

- Програму безоплатного забезпечення лікарськими засобами за рецептами 
лікарів, у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними 
категоріями захворювань на 2022-2025 роки (додаток 20); 

- Програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого 
середовища в Пасічнянській територіальній громаді на 2022-2025 роки (додаток 
21); 

- Програму підтримки розвитку Пластового руху в Пасічнянській сільській 
територіальній громаді на 2022-2025 роки (додаток 22). 

2. Встановити, що бюджетні призначення для реалізації заходів програм 
передбачаються щорічно при формуванні бюджету громади, виходячи із 
можливостей його дохідної частини та інших джерел. 

3. Визнати такими, що втратили чинність з 01.01.2022 року: 

- рішення сільської ради від 21.01.2021 № 43-3/2021 «Про затвердження 
місцевих програм, які фінансуватимуться з бюджету територіальної громади» 



- рішення сільської ради від 12.03.2021 № 53-4/2021 «Про затвердження 
місцевих програм, які фінансуватимуться з бюджету територіальної громади» 

- рішення сільської ради від 28.05.2021 № 272-6/2021 «Про затвердження 
місцевих програм, які фінансуватимуться з бюджету територіальної громади» 

- рішення сільської ради від 08.07.2021 №516-8/2021 «Про затвердження 
місцевих програм, які фінансуватимуться з бюджету територіальної громади» 

- рішення сільської ради від 12.08.2021 № 631-9/2021 «Про затвердження 
місцевих програм, які фінансуватимуться з бюджету територіальної громади» 

- рішення сільської ради від 22.09.2021 №640-10/2021 «Про затвердження 
місцевих програм, які фінансуватимуться з бюджету територіальної громади» 

- рішення сільської ради від 15.11.2021 №814-11/2021 «Про затвердження 
місцевих програм, які фінансуватимуться з бюджету територіальної громади» 

4. 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 1 

до рішення сільської ради 

від 28.01.2022 № 1091-14/2022 

«Про затвердження місцевих 
програм» 

 

 

Паспорт 

програми розвитку місцевого самоврядування 

в Пасічнянській сільській територіальній громаді на 2022-2025 роки 

 

1. Ініціатор розроблення програми (замовник) – Пасічнянська сільська 
рада. 

2. Розробник програми – відділ загальної, організаційної, інформаційної 
роботи та документообігу. 

3. Термін реалізації програми – 2022-2025 роки. 
4. Етапи фінансування програми – щорічно з 2022 по 2025 роки. 
5. Обсяги фінансування програми: 

Роки 

Обсяги фінансування (тис. грн.) 

всього 

в т.ч. за джерелами фінансування 

Бюджет Пасічнянської 
територіальної громади 

інші джерела 

2022-2025, 

в т.ч.: 
2100 2100  

2022 900 800 100 

2023 400 400 - 

2024 400 400 - 

2025 400 400 - 

 

6. Очікувані результати виконання програми: 
- зміцнення матеріально-фінансової бази органів та посадових осіб місцевого 

самоврядування; 
- реалізація заходів обласних, районних проектів та програм розвитку 

місцевого самоврядування; 
- ефективне здійснення депутатами сільської ради своїх повноважень; 
- налагодження взаємодії та співпраці з органами місцевого самоврядування 

територіальних громад України та іноземних держав, міжнародними 
організаціями та фондами з питань розвитку місцевого самоврядування; 

- надання консультативно-методичної допомоги депутатам сільської ради, 
членам виконавчого комітету та активістам громади. 
 

 

 

 



7. Термін проведення звітності: щорічно. 
 

 

Замовник програми:  

Начальник відділу загальної,  
організаційної, інформаційної  
роботи та документообігу                                                     Ярослав АНДРІЇВ 

 

Керівник програми: 
Сільський голова                                                                         Андрій ГУНДА 

 



 

Програма  
розвитку місцевого самоврядування 

в Пасічнянській територіальній громаді на 2022-2025 роки 
 

I. Загальні положення 

Збереження основних принципів, посилення ролі місцевого 
самоврядування, забезпечення на регіональному та місцевому рівні 
демократичної, ефективної організації управління, запровадження механізму 
оптимального самодостатнього функціонування суб’єктів місцевого 
самоврядування їх співпраця з органами виконавчої влади забезпечує 
розбудову держави на принципах демократії влади. 

Місцеве самоврядування – одна з основних засад демократії та 
конституційного ладу України. 

Програма розвитку місцевого самоврядування в Пасічнянській 
територіальній громаді  на 2022-2025 роки (далі – Програма) розроблена з 
метою створення належних умов для реалізації територіальною громадою 
прав і повноважень, визначених Конституцією України, Законами України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об'єднання 
територіальних громад», Європейською Хартією місцевого самоврядування, 
ратифікованою Законом України від 15 липня 1997 року, Конвенцією про 
права осіб з інвалідністю, ратифікованою Законом України від 16.12.2009 р. 
№ 1767-VI, і спрямована на розвиток місцевого самоврядування у 
Пасічнянській територіальній громаді. 

Фінансування Програми відбуватиметься у межах кошторисних 
видатків та інших джерел, не заборонених чинним законодавством, 
відповідно до запланованих заходів. 

 

II. Визначення проблем, 
на розв’язання яких спрямована Програма 

Нагальними проблемами органів місцевого самоврядування 
Пасічнянської територіальної громади є: 

− потреба в якісному кадровому забезпеченні органів місцевого 
самоврядування, підвищенні професіоналізму посадових та службових осіб, 
депутатів сільської ради, поширенні кращих практик належного врядування; 

− слабка мотивація членів громад до солідарних дій, спрямованих на 
захист своїх прав та інтересів у співпраці з органами місцевого 
самоврядування задля досягнення спільних цілей розвитку громади; 

− необхідність модернізації та поліпшення матеріально-технічної бази 
органів місцевого самоврядування; вдосконалення системи ефективного 
управління об’єктами комунальної власності територіальної громади; 

− необхідність здійснення державної реєстрації об’єктів нерухомості 
територіальної громади; 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1767-17/sp:head


− необхідність запровадження та розвитку інформаційних технологій 
та інструментів електронного урядування в структурних підрозділах; 

Наслідком цього є низька якість адміністративних та муніципальних 
послуг, що надаються громадянам на місцевому рівні. 

Враховуючи відповідний позитивний зарубіжний та вітчизняний 
досвід, спроможність місцевого самоврядування може бути забезпечена лише 
через наділення їх достатньою ресурсною базою у фінансовому, 
інфраструктурному та кадровому аспектах. 

Зазначені проблеми зумовлюють необхідність упровадження 
комплексу заходів щодо підвищення спроможності територіальної громади 
на коротко- та середньострокову перспективу. 

 

IІІ. Мета Програми 

Метою Програми є створення умов для належної реалізації 
Пасічнянською територіальною громадою прав і повноважень, визначених 
Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», «Про добровільне об'єднання територіальних громад", 
Європейською Хартією місцевого самоврядування, і спрямована на 
підвищення інституційної спроможності та побудову нової управлінської 
моделі, створення оптимальної, ефективної, стабільної системи органів та 
посадових осіб в умовах децентралізації; забезпечення ефективного 
казначейського обслуговування бюджетних коштів та контролю за 
використанням і збереженням державних та місцевих фінансових ресурсів. 

Досягнення мети планується шляхом: 
− створення умов для підвищення фахового рівня посадових та 

службових осіб сільської ради, депутатів сільської ради; активістів, їх 
професійного розвитку; 

− активізації участі громадськості у місцевому самоврядуванні; 
− поширення позитивного досвіду щодо вирішення проблемних питань 

розвитку територій; 
− підтримки творчої інтелігенції, студентської та учнівської молоді, 

відзначення професійних досягнень мешканців громади; 
− поліпшення забезпечення майнових засад місцевого самоврядування, 

що включає підвищення ефективності використання та збереження майна 
комунальної власності, створення належних умов роботи для посадових та 
службових осіб сільської ради, ефективного здійснення депутатами сільської 
ради їх професійної діяльності; 

−  застосування інформаційно-комунікативних технологій та 
інструментів електронного врядування; системи електронного 
документообігу в сільській раді; 

− забезпечення належних та безпечних умов для проведення 
пленарних засідань сесій сільської ради, засідань постійних комісій та 
виконавчого комітету сільської ради. 

 

 



ІV. Напрями діяльності та заходи Програми, обсяги і джерела 
фінансування, строки та етапи її виконання 

Для досягнення мети Програми планується виконати ряд завдань та 
заходів, спрямованих на: 

− розвиток кадрового потенціалу та підвищення кваліфікації посадових 
осіб органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад; 

− участь у конкурсах проектів розвитку місцевого самоврядування, 
територіальних громад Івано-Франківської області, всеукраїнських та 
міжнародних конкурсах; 

− організацію громадських та соціальних заходів; 
− підтримку творчої інтелігенції, учнівської та студентської молоді, 

відзначення професійних досягнень мешканців громади; 
− забезпечення майнових засад місцевого самоврядування, підвищення 

ефективності використання та збереження майна комунальної власності; 
− забезпечення комфортних та безпечних умов праці в 

адміністративних будівлях Пасічнянської територіальної громади; 
Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів бюджету 

Пасічнянської територіальної громади та інших джерел відповідно до 
чинного законодавства України з метою виконання запланованих заходів. 

Заходи Програми відповідно до визначених напрямів, орієнтовні 
строки, очікувані джерела та обсяги фінансування представлені у додатку до 
Програми, який затверджується щорічно, виходячи з можливостей дохідної 
частини бюджету Пасічнянської територіальної громади. 

 

IV. Очікувані показники успішності Програми 

Реалізація заходів Програми дозволить: 
− підвищити рівень фахової підготовки посадових осіб управлінь та 

відділів Пасічнянської сільської ради, депутатів сільської ради та членів 
виконавчого комітету; 

− поліпшити науково-методичне та матеріальне забезпечення 
діяльності управлінь та відділів Пасічнянської сільської ради з виконання 
власних та делегованих повноважень; 

− підвищити рівень інформованості громадян про діяльність управлінь 
та відділів Пасічнянської сільської ради, роботу депутатів сільської ради; 

− підвищити ефективність використання майна комунальної власності 
територіальної громади; поліпшити матеріально-технічну та фінансову базу 
управлінь та відділів Пасічнянської сільської ради. 

 

VII. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і 
завдань виконавцем, зазначеним у Програмі. 

Відповідальні виконавці: 
− щорічно здійснює обґрунтовану оцінку результатів виконання 

Програми та за потреби готують пропозиції щодо продовження тих чи інших 
заходів; включення додаткових заходів, уточнення показників, обсягів і 



джерел фінансування, переліку виконавців/співвиконавців, строків 
виконання Програми та окремих заходів; 

− щорічно до 20 січня наступного за звітнім роком подає інформацію 
про виконання Програми для розгляду на сесії сільської ради 

− оприлюднює на офіційних веб-сайтах інформацію про виконання 
Програми, дотримуючись строків та форми звітності. 

 

 

 

Начальник відділу загальної,  
організаційної, інформаційної  
роботи та документообігу                                                     Ярослав АНДРІЇВ 

 



Додаток  
до Програми розвитку місцевого самоврядування у 
Пасічнянській територіальній громаді на 2022-2025 роки 

 

ЗАХОДИ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

У ПАСІЧНЯНСЬКІЙ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ НА 2022РІК 
 

№ 

з/п 

 

Перелік заходів програми 

Строк 
виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 
фінансування 

Обсяг 
фінансування, 

тис. грн. 

Напрям 1. Розвиток кадрового потенціалу та підвищення кваліфікації посадових осіб, депутатів місцевих рад 

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

2022 Управління та 
відділи 
Пасічнянської 
сільської ради 

Бюджет 
Пасічнянської 
територіальної 
громади 

Фінансування 
не потребує 

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

2022 Управління та 
відділи 
Пасічнянської 
сільської ради 

Бюджет 
Пасічнянської 
територіальної 
громади 

10 

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

2022 Управління та 
відділи 
Пасічнянської 
сільської ради 

Бюджет 
Пасічнянської 
територіальної 
громади 

65 

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

2022 Управління та 
відділи 
Пасічнянської 
сільської ради 

Бюджет 
Пасічнянської 
територіальної 
громади 

10 



1.5 Проведення прийому делегацій громад, органів місцевого самоврядування 
України та з 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 

2022 

Управління та 
відділи 
Пасічнянської 
сільської ради 

Бюджет 
Пасічнянської 
територіальної 
громади 

25 

Напрям 2. Організація громадських та соціальних заходів 

2.1 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 

2022 Управління та 
відділи 
Пасічнянської 
сільської ради 

Бюджет 
Пасічнянської 
територіальної 
громади 

50 

2.2 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 

2022 Управління та 
відділи 
Пасічнянської 
сільської ради 

Бюджет 
Пасічнянської 
територіальної 
громади 

5 

2.3 Організація та проведення форумів, фестивалів, конкурсів 2022 Управління та 
відділи 
Пасічнянської 
сільської ради 

Бюджет 
Пасічнянської 
територіальної 
громади 

5 

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

2022 Управління та 
відділи 
Пасічнянської 
сільської ради 

Бюджет 
Пасічнянської 
територіальної 
громади 

45 

2.5. Розробка, модернізація та підтримка функціонування офіційного веб-сайту 
Пасічнянської сільської ради (в т.ч. оплата хостингу)  

2022 Управління та 
відділи 
Пасічнянської 
сільської ради 

Бюджет 
Пасічнянської 
територіальної 
громади 

10 

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

2022 Управління та 
відділи 
Пасічнянської 
сільської ради 

Бюджет 
Пасічнянської 
територіальної 
громади 

10 



2.7. 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 

2022 

Управління та 
відділи 
Пасічнянської 
сільської ради 

Бюджет 
Пасічнянської 
територіальної 
громади 

5 

2.8 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. 

2022 Управління та 
відділи 
Пасічнянської 
сільської ради 

Бюджет 
Пасічнянської 
територіальної 
громади 

10 

2.9. 

Реалізація проекту «Наймальовничіше село України» 

2022 

Пасічнянська 
сільська рада 

Бюджет 
Пасічнянської 
територіальної 
громади-100тис. 
грн.; 
Кошти проекту-

100 тис. грн. 

200 

Напрям 3. Забезпечення майнових засад місцевого самоврядування 

3.1 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  

2022 

Управління та 
відділи 
Пасічнянської 
сільської ради 

Бюджет 
Пасічнянської 
територіальної 

громади 

20 

3.2 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 Пасічнянської сільської рад та її виконавчих органів, комунальних 
закладів. 

2022 

Управління та 
відділи 
Пасічнянської 
сільської ради 

Бюджет 
Пасічнянської 
територіальної 

громади 

400 



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

2022 Управління та 
відділи 
Пасічнянської 
сільської ради 

Бюджет 
Пасічнянської 
територіальної 

громади 

10 

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

2022 Управління та 
відділи 
Пасічнянської 
сільської ради 

Бюджет 
Пасічнянської 
територіальної 

громади 

10 

3.5 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  

2022 
Управління та 
відділи 
Пасічнянської 
сільської ради 

Бюджет 
Пасічнянської 
територіальної 

громади 

10 

Всього х х х 900 

 

 

 

Начальник відділу загальної,  
організаційної, інформаційної  
роботи та документообігу                                                                                                                                           Ярослав АНДРІЇВ 



Додаток 2 

до рішення сільської ради 

від 28.01.2022 № проект-14/2022 

«Про затвердження місцевих 
програм» 

Паспорт 

Програми благоустрою населених пунктів Пасічнянської 
територіальної громади на 2022-2025 роки 

 

1. Ініціатор розроблення програми (замовник) – Пасічнянська сільська 
рада. 

2. Розробник програми – відділ земельних відносин, екології, комунальної 
власності, архітектури та містобудування. 

3. Термін реалізації програми – 2022-2025 роки. 
4. Етапи фінансування програми – щорічно з 2022 по 2025 роки. 
5. Обсяги фінансування програми: 

Роки 

Обсяги фінансування (тис. грн.) 

всього 

в т.ч. за джерелами фінансування 

Бюджет Пасічнянської 
територіальної громади 

інші джерела 

2022-2025, 

в т.ч.: 
28195 28405  

2022 7195 7405 - 

2023 7000 7000 - 

2024 7000 7000 - 

2025 7000 7000 - 

6. Очікувані результати виконання Програми: 
Виконання Програми дасть змогу: 
– підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню з питань 
благоустрою та санітарної очистки;  
– зменшення шкідливого впливу побутових відходів на навколишнє природне 
середовище та здоров’я людини;  
– створення умов для очищення території громади від забруднення побутовими 
відходами;  
– підвищення ефективності функціонування комунального підприємства 
«Лісовик» з питань благоустрою та санітарної очистки;  
– покращення освітлення вулиць. 
7. Термін проведення звітності: щорічно. 

 

Замовник програми: 
Начальник відділу земельних відносин,  
екології, комунальної власності,  
архітектури та містобудування                                          Роман МАКСИМЮК 
 

Керівник програми: 
Заступник сільського голови                                                      Тарас ЮРЧИЛО 



Програма благоустрою населених пунктів  
Пасічнянської територіальної громади на 2022-2025 роки 

 

І. Загальні положення 

Вирішення проблем у сфері благоустрою населених пунктів є одним з 
напрямів у здійсненні соціально – економічних реформ, формуванні умов 
розвитку громади. Організація комунального благоустрою, та його утримання є 
одним з основних завдань керівництва громади.  

Реалізація політики органу місцевого самоврядування - це головні функції 
з поточного утримання та розвитку існуючих об'єктів комунального 
благоустрою, що входять до комунальної власності територіальної громади.  

Благоустрій Пасічнянської територіальної громади – це комплекс заходів з 
утримання соціальної інфраструктури, сектора індивідуальної забудови сіл 
територіальної громади, а також ряд соціально-економічних, організаційно-

правових та екологічних заходів із поліпшення мікроклімату, санітарного 
очищення тощо, котрий здійснюється на території сіл територіальної громади. 

Заходи з благоустрою сіл - це роботи щодо відновлення, належного 
утримання території об’єднаної територіальної громади, організації 
упорядкування об’єктів благоустрою.  

Програма благоустрою населених пунктів територіальної громади на 2022-

2025 роки (далі Програма) розроблено відповідно до Законів України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів» ( зі 
змінами), «Про відходи», наказу Державного Комітету України з питань 
житлово-комунального господарства «Про затвердження Порядку проведення 
ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів» № 154 від 
23.09.2003 року (зі змінами), наказу Міністерства з питань житлово-

комунального господарства України №32 від 31.05.2007 року та інших 
нормативно-правових актів чинного законодавства. 

За останні роки в населених пунктах громади накопичилось безліч 
проблем, пов’язаних із недостатнім рівнем та не систематичним проведенням 
заходів у сфері благоустрою, які потребують термінового вирішення. 
Необхідно забезпечити виконання робіт із благоустрою, із санітарного 
очищення, проведення робіт з утримання дорожньо-мостового господарства, 
боротьби зі стихійними сміттєзвалищами, здійснення заходів щодо належного 
поводження з твердими побутовими відходами тощо. У бюджеті частково 
закладено кошти для реалізації програм з благоустрою, але важливо також 
залучення коштів інвесторів, спонсорів, залучення підрядних організацій для 
виконання робіт, всебічне сприяння приватним підприємцям і фірмам щодо 
організації підприємств по збору, вивозу та переробки і утилізації твердих 
побутових відходів, ремонту й обслуговування дорожньо-мостового 
господарства, озеленення території, вуличного освітлення, малих архітектурних 
форм тощо. На сучасному етапі вирішальне значення має впровадження нових 
інноваційних науково обґрунтованих підходів та методів підвищення 
ефективності системи благоустрою населених пунктів. 



Заходи по благоустрою та покращенню санітарного стану населених 
пунктів ради здійснюється в інтересах жителів сіл територіальної громади, з 
метою покращення екологічної та демографічної ситуації, створення умов для 
культурного, оздоровчого, фізичного, освітнього та духовного розвитку 
населення підвідомчої території, підвищення рівня громадського порядку. 

Проблеми утримання в належному стані території територіальної громади, 
відновлення об’єктів благоустрою, потребують програмного вирішення. 

Програма благоустрою розроблена для здійснення ефективних і 
комплексних заходів з утримання території громади в належному санітарному 
стані, поліпшення його естетичного вигляду, забезпечення зовнішнього 
освітлення, поточного ремонту доріг, збереження об’єктів загального 
користування, ліквідації стихійних звалищ. 

 

Мета Програми та основні завдання програми 

Основна мета Програми – забезпечення утримання в належному 
санітарному стані території сіл громади. 

Основні завдання: 
− відновлення, поточне обслуговування та реконструкція вуличного 

освітлення населених пунктів Пасічнянської територіальної громади; 
− підвищення експлуатаційних якостей мереж вуличного освітлення 

шляхом встановлення енергозберігаючих світильників вуличного освітлення; 
− організація ефективного управління у сфері виробництва і надання послуг 

з обслуговування, утримання та ремонту мереж зовнішнього освітлення; 
− поточний і капітальний ремонт та утримання в належному стані 

комунальних доріг; 
− обладнання територій майданчиками під розміщення контейнерів для 

збору побутових відходів; 
− здійснення санітарної вирубки сухостою; 
− догляд за клумбами і газонами; 
− утримання в належному стані місць відпочинку населення підвідомчих 

територій; 
− утримання обочин доріг шляхом систематичного прибирання порослі; 
− ліквідація несанкціонованих звалищ; 
− покращення транспортного обслуговування населення; 
− підтримання належного благоустрою навколо шкільних та дошкільних 

навчальних закладів; 
− вирішення питань збирання (в т.ч. роздільного) сміття, транспортування, 

утилізації твердих побутових відходів та сміття і на цій основі покращення 
санітарного стану населених пунктів; 

− впорядкування кладовищ,  пам’ятних знаків; 
− розчистка вулиць від снігу . 

 

Фінансове забезпечення 

Фінансування  Програми на 2022-2025 роки буде здійснюватися за рахунок 
коштів  бюджету територіальної громади, щомісячної оплати від населення , 



юридичних осіб та фізичних осіб підприємців за вивезення і утилізацію ТПВ та  
інших коштів, залучених відповідно до законодавства. 

Бюджетні призначення для реалізації заходів Програми на кожен рік 
передбачаються щорічно при формуванні бюджету і затверджуються рішенням 
сільської ради про бюджет на відповідний бюджетний період. 

Контроль за ефективним використанням коштів здійснюється відповідно 
до законодавства. 

 

Очікувані результати виконання Програми 

У ході виконання Програми очікується досягнення наступних 
показників: 

− забезпечення належного стану комунальних доріг; 
−  покращення якості надання комунальних  послуг населенню; 
− покращення санітарного та естетичного стану сіл; 
− поліпшення санітарного стану навколишнього природного середовища та 

створення кращих умов для життєдіяльності населення; 
− підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню з питань 

благоустрою та санітарного очищення; 
− зменшення  до  мінімального  рівня  витрат  і  втрат  при  наданні  послуг  

зовнішнього  освітлення ; 
− освітлення території сіл громади відповідно до  потреб громади;  
− збільшення терміну придатності об’єктів зовнішнього благоустрою за 

рахунок виконання робіт з поточного ремонту та послуг із технічного  
обслуговування. 

− збереження стану об’єктів загального користування, історико-

культурного, природоохоронного та іншого призначення, а також природних 
ландшафтів, рекреаційних зон; 

− покращення екологічної ситуації у населених пунктах, 
підтримуватиметься санітарний стан населених пунктів на належному рівні 

− зменшення шкідливого впливу побутових відходів на навколишнє 
природне середовище та здоров’я людини 

− впровадження сучасних технологій, спеціалізованого обладнання, 
придбання сміттєвих баків та сміттєвоза для вивозу ТПВ 

− підвищення ефективності функціонування підприємств із питань 
благоустрою та формування ефективних договірних відносин між усіма 
суб’єктами надання послуг. 

 

Заходи з виконання Програми благоустрою населених пунктів 
Пасічнянської територіальної громади на 2022-2025 роки 

Для виконання завдань Програми необхідно здійснити такі планово-

організаційні заходи: 
- відновлення, поточне обслуговування та реконструкція вуличного 

освітлення по населеним пунктам Пасічнянської сільської ради територіальної 
громади; 



- підвищення експлуатаційних якостей мереж вуличного освітлення 
шляхом встановлення енергозберігаючих світильників вуличного освітлення; 

- організація ефективного управління у сфері виробництва і надання послуг 
з обслуговування, утримання та ремонту мереж зовнішнього освітлення; 

- обладнання територій майданчиками під розміщення контейнерів для 
збору побутових відходів; 

- покращення транспортного обслуговування населення; 
- підтримання належного благоустрою навколо шкільних та дошкільних 

навчальних закладів; 
- вирішення питань збирання (в т.ч. роздільного) сміття, транспортування, 

утилізації твердих побутових відходів та сміття і на цій основі покращення 
санітарного стану населених пунктів; 

- впорядкування кладовищ,  пам’ятних знаків; 
- розчистка вулиць від снігу; 
- підвищення експлуатаційних якостей мереж вуличного освітлення 

шляхом встановлення енергозберігаючих світильників вуличного освітлення; 
- організація ефективного управління у сфері виробництва і надання послуг 

з обслуговування, утримання та ремонту мереж зовнішнього освітлення; 
- поточний і капітальний ремонт та утримання в належному стані 

комунальних доріг; 
- грейдерування вулиць громади комунальної власності; 
- послуги спеціалізованої дорожньої техніки (автогрейдер) для утримання 

доріг сіл в зимовий період; 
- вирубки чагарників та спилювання дерев, що знаходяться в аварійному 

стані чи загрожують електромережам; 
- догляд за зеленими насадженнями; 
- проведення санітарної очистки території; 
- обладнання прибудинкових територій майданчиками під розміщення 

контейнерів для збору побутових відходів; 
- здійснення санітарної вирубки сухостою; 
- догляд за клумбами і газонами; 
- утримання в належному стані місць відпочинку населення підвідомчих 

територій; 
- утримання обочин доріг шляхом систематичного прибирання порослі; 
- ліквідація несанкціонованих звалищ; 
- утримання в належному стані кладовищ, пам’ятників; 
- закупівля, оренда  спеціалізованої техніки – сміттєвоза, грейдера, міні 

трактора, автовишки, бензопил для видалення сухостою дерев; 
- очищення від об’яв та реклами об’єктів благоустрою; 
- улаштування стендів (дощок) для розміщення об’яв, офіційної реклами; 
- здійснення контролю за населенням щодо не допущення утворення 

стихійних сміттєзвалищ та самовільного вивезення, спалювання та утилізації 
твердих побутових відходів; 

- посилення роботи з населенням по укладанню договорів на вивезення 
ТПВ; 



- ліквідація несанкціонованих стихійних сміттєзвалищ; 
- облаштування  контейнерних майданчиків з твердим покриттям; 
- придбання баків, контейнерів для роздільного збирання ТПВ. 

Заходи Програми відповідно до визначених напрямів, орієнтовні строки, 
очікувані джерела та обсяги фінансування представлені у додатку до Програми, 
який затверджується щорічно, виходячи з можливостей дохідної частини 
бюджету Пасічнянської територіальної громади. 

 

Очікувані результати впровадження Програми 
 Виконання Програми дасть змогу: 

- зменшити шкідливий вплив побутових відходів на навколишнє середовище 
та здоров’я людини; 

-  створити умови для очищення населених пунктів від  побутових відходів;    
- зменшити обсяги утворення та видалення побутових відходів, роздільне 

збирання дозволить вилучати корисні компоненти відходів, що мають ресурсну 
цінність; 

- поліпшити якість  обслуговування  населених  пунктів  у сфері поводження 
з побутовими відходами. 

Найбільші зрушення у сфері поводження з відходами будуть 
спостерігатися при застосуванні роздільного збирання  побутових відходів та 
вилученні корисних компонентів із складу побутових відходів, що мають 
ресурсну цінність та встановленні спеціальних контейнерів для  скла, паперу, 
пластикових пляшок і змішаних відходів. 

Контейнери передбачається  встановити  на спеціальних  майданчиках в 
селах Пасічнянської територіальної громади, а також на територіях прилеглих 
до організацій, установ, підприємств, що діють на території Пасічнянської 
територіальної громади.   Крім того, сільською радою планується облаштування 
контейнерних майданчиків та встановлення сміттєвих баків, контейнерів, урн 
на територіях дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів, Пасічнянської 
територіальної громади, а також закладів охорони здоров’я.   

Централізоване вивезення твердих побутових відходів з територій 
населених пунктів забезпечить підтримання чистоти, покращення санітарного 
стану та благоустрою об’єднаної територіальної громади в цілому. 

Організація  робіт щодо залучення мешканців приватних домоволодінь до 
роздільного збору твердих побутових відходів та  облаштування майданчиків 
під контейнери  призведе до зменшення кількості несанкціонованих 
смітттєзвалищ  на берегах водойм, у зелених зонах, парках, узбіччях доріг, 
кладовищах та позитивно позначиться на екологічній ситуації. 

Крім того, залучення підприємств, установ, організацій до процедури 
роздільного збирання  твердих побутових відходів  дозволить  вилучити з 
відходів цінну вторинну  сировину (папір, скло, пластик). 

Впровадження  роздільного збирання  твердих  побутових відходів, 
централізованого збирання та вивезення буде супроводжуватись проведенням  

постійної  агітаційної  роботи  щодо безпечного  в  санітарно-епідемічному  та 
екологічному відношеннях поводження з твердими побутовими відходами  та 



необхідності  свідомої  активної участі усіх верств  населення  у впровадженні 
роздільного збирання та вилучення корисних компонентів з побутових відходів. 

Систематичне проведення роз’яснювальної роботи з жителями сіл, що 
увійшли до складу Пасічнянської територіальної громади, проведення виховних 
годин в дошкільних навчальних закладах, уроків в загальноосвітніх навчальних 
закладах на тему цивілізованого поводження з відходами забезпечить 
громадянську обізнаність, призведе до зміни розуміння та поведінки людей, що 
зменшить кількість створюваних відходів та сприятиме покращенню процедури 
поводження з твердими побутовими відходами. 

 

Координація та контроль за ходом виконання Програми  
Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань 

виконавцем, зазначеним у Програмі. 
Відповідальні виконавці: 
− щорічно здійснює обґрунтовану оцінку результатів виконання 

Програми та за потреби готують пропозиції щодо продовження тих чи інших 
заходів; включення додаткових заходів, уточнення показників, обсягів і джерел 
фінансування, переліку виконавців/співвиконавців, строків виконання 
Програми та окремих заходів; 

− щорічно до 20 січня наступного за звітнім роком подає інформацію про 
виконання Програми для розгляду на сесії сільської ради 

оприлюднює на офіційних веб-сайтах інформацію про виконання Програми, 
дотримуючись строків та форми звітності. 

 

 

 

 

Заступник сільського голови                                                      Тарас ЮРЧИЛО 
 



Додаток до програми благоустрою населених пунктів 
Пасічнянської територіальної громади на 2022-2025 роки 

 

Заходи з виконання Програми благоустрою населених пунктів Пасічнянської територіальної громади на 2022 рік 

 

№ 

з/п 

 

Перелік заходів програми 

Строк 
виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 
фінансування 

Обсяг 
фінансування, 

тис. грн. 
1. Розробка  схем санітарної очистки території населених пунктів 

Пасічнянської територіальної громади 
2022 рік 

Пасічнянська 
сільська рада. 
КП «Лісовик» 

Бюджет 
територіальної 

громади 

Фінансування 
не потребує 

2. 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 бланків договорів та інших  інформаційних матеріалів. 

2022 рік 

Пасічнянська 
сільська рада. 
КП «Лісовик» 

Бюджет 
територіальної 

громади 5 

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

2022 рік 

Пасічнянська 
сільська рада. 
КП «Лісовик» 

Бюджет 
територіальної 

громади 

Фінансування 
не потребує 

4. 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 

2022 рік 

Пасічнянська 
сільська рада. 
КП «Лісовик» 

Бюджет 
територіальної 

громади 3600 

5. 
Вивезення твердих побутових відходів 2022 рік 

Пасічнянська 
сільська рада. 
КП «Лісовик» 

Бюджет 
територіальної 

громади 

50 

6. Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ на території Пасічнянської 
територіальної громади 

2022 рік 

Пасічнянська 
сільська рада. 
КП «Лісовик» 

Бюджет 
територіальної 

громади 

50 

7. 
Облаштування  контейнерних майданчиків з твердим покриттям 2022 рік 

Пасічнянська 
сільська рада. 
КП «Лісовик» 

Бюджет 
територіальної 
громади 

300 



8. 
Придбання одноразових сміттєвих пакетів, мішків для збирання ТПВ 2022 рік 

Пасічнянська 
сільська рада. 
КП «Лісовик» 

Бюджет 
територіальної 
громади 

10 

9. 
Будівництво та реконструкція мереж зовнішнього вуличного освітлення 2022 рік 

Пасічнянська 
сільська рада. 
КП «Лісовик» 

Бюджет 
територіальної 
громади 

500 

10. 
Ремонт та обслуговування вуличного освітлення 2022 рік 

Пасічнянська 
сільська рада. 
КП «Лісовик» 

Бюджет 
територіальної 
громади 

800 

11. 
Прокопування потічків 2022 рік 

Пасічнянська 
сільська рада. 
КП «Лісовик» 

Бюджет 
територіальної 
громади 

200 

12. 
Прокопування канав 2022 рік 

Пасічнянська 
сільська рада. 
КП «Лісовик» 

Бюджет 
територіальної 
громади 

200 

13. 
Обслуговування системи відеоспостереження 2022 рік 

Пасічнянська 
сільська рада. 
КП «Лісовик» 

Бюджет 
територіальної 
громади 

150 

14. 
Ремонт та електрифікація сцени в смт. Битків 2022 рік 

Пасічнянська 
сільська рада. 
КП «Лісовик» 

Бюджет 
територіальної 
громади 

30 

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

2022 рік 

Пасічнянська 
сільська рада. 
КП «Лісовик» 

Бюджет 
територіальної 
громади 

500 

16. 
Встановлення павільйонів, альтанок на зупинках громадського транспорту 2022 рік 

Пасічнянська 
сільська рада. 
КП «Лісовик» 

Бюджет 
територіальної 
громади 

400 

17. Улаштування стендів (дошок) для розміщення об’яв, офіційної реклами, 
дорожніх та вказівних знаків 

2022 рік 

Пасічнянська 
сільська рада. 
КП «Лісовик» 

Бюджет 
територіальної 
громади 

50 

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

2022 рік 

Пасічнянська 
сільська рада. 
КП «Лісовик» 

Бюджет 
територіальної 
громади 

50 



19. Озеленення (окультурення та поточне утримання зелених насаджень, 
улаштування клумб та квітників, посадка дерев, кущів та квітів, інше). 
Обкошування громадських місць. Видалення рослин борщівника 
Сосновського 

2022 рік 

Пасічнянська 
сільська рада. 
КП «Лісовик» 

Бюджет 
територіальної 
громади 

50 

20. 
Обрізка та видалення дерев на території громади 2022 рік 

Пасічнянська 
сільська рада. 
КП «Лісовик» 

Бюджет 
територіальної 
громади 

50 

21. 
Закупівля труб та жолобів для водовідведення, облаштування водостоків 2022 рік 

Пасічнянська 
сільська рада. 
КП «Лісовик» 

Бюджет 
територіальної 
громади 

200 

22. Поточний ремонт мостових огороджень на містках, які знаходяться на 
території громади 

2022 рік 

Пасічнянська 
сільська рада. 
КП «Лісовик» 

Бюджет 
територіальної 
громади 

60 

23. Влаштування основи для спортивних майданчиків для заняття силовими 
видами спорту 

2022 рік 

Пасічнянська 
сільська рада. 
КП «Лісовик» 

Бюджет 
територіальної 
громади 

150 

Всього 7405 

 

 

 

     Заступник сільського голови                                                                                                                                    Тарас ЮРЧИЛО 



Додаток 3 

до рішення сільської ради від 28.01.2022  
№ 1091-14/2022 «Про затвердження 
цільових програм» 

 

Паспорт 

Програми розвитку та покращення первинної медичної допомоги в 
Пасічнянській територіальній громаді на 2022-2025 роки 

 

1. Ініціатор розроблення програми (замовник) – КП «Пасічнянський 
НЦПМД». 
2. Розробник програми – КП «Пасічнянський НЦПМД». 
3. Термін реалізації програми – 2022-2025 роки. 

4. Етапи фінансування програми – щорічно протягом 2022-2025 року. 
5. Обсяги фінансування програми: 

Роки 

Обсяги фінансування (тис. грн.) 

всього 

в т.ч. за джерелами фінансування 

Бюджет Пасічнянської 
територіальної громади 

інші джерела 

2022-2025, 

в т.ч.: 
6500 6500  

2022 2000 2000 - 

2023 1500 1500 - 

2024 1500 1500 - 

2025 1500 1500 - 

 

 

6. Очікувані результати виконання Програми: 
Виконання Програми дасть можливість забезпечити: 

- безперебійну роботу комунального підприємства відповідно до 
функціональних обов’язків; 

- збільшення обсягів та надання якісних послуг за рахунок зміцнення 
матеріально – технічної бази підприємства. 

7. Термін проведення звітності: щорічно. 
 

 

 

 

Замовник Програми 

Директор  
КП «Пасічнянський НЦПМД»     ________________ Оксана ЛАВРИНОВИЧ 

 

Керівник Програми 

Заступник сільського голови        ________________ Володимир КРОШКОВ 

 



ПРОГРАМА 

розвитку та покращення первинної медичної допомоги в Пасічнянській 
територіальній громаді на 2022-2025 роки 

 

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

1.1. Для забезпечення виконання завдань, передбачених в установчих 
документах, комунальні підприємства нерідко потребують залучення 
додаткового фінансування, яке сприятиме більш ефективному використанню 
комунального майна громади, оновленню виробничих потужностей, зміцненню 
матеріально-технічної бази підприємств, забезпеченню повного і своєчасного 
проведення розрахунків з бюджетом та забезпечення здійснення статутної 
діяльності. 

 

2. Визначення мети Програми 

2.1. Основною метою Програми - є забезпечення стабільної роботи 
комунальних підприємств, в тому числі КП «Пасічнянський НЦПМД» та 
забезпечення їх безперебійного функціонування відповідно до статутної 
діяльності. 

 

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяг та 
джерела фінансування, строки та етапи виконання 

3.1. Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється у 
відповідності до чинного законодавства за рахунок коштів місцевого бюджету  
Пасічнянської сільської ради в межах бюджетних призначень,  затверджених на 
її виконання на відповідний бюджетний період. 

3.2. Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюватиметься 
за рахунок поточних трансфертів через перерахування коштів з рахунку, 
відкритому в органі Державної Казначейської Служби, на рахунок відповідного 
одержувача бюджетних коштів. 

3.3. Надання фінансової підтримки комунального підприємства передбачає 
здійснення поточних трансфертів за рахунок загального та спеціального фондів 
бюджету Пасічнянської сільської територіальної громади. 

3.4. Одержувачем бюджетних коштів є КП «Пасічнянський НЦПМД» 
Пасічнянської сільської ради. Розмір трансфертів встановлюється щорічно 
рішенням про бюджет Пасічнянської сільської територіальної громади на 
відповідний рік та може змінюватись протягом бюджетного періоду 
відповідними рішеннями про внесення змін до бюджету. 

 

5. Перелік завдань і заходів Програми 

5.1. Пріоритетними завданнями, на виконання яких спрямована Програма 
є: 

- зміцнення матеріально-технічної бази комунального підприємства; 
- сприяння створенню належних умов для здійснення комунальним 

підприємством своєї поточної діяльності по наданню якісних послуг. 



5.2. Заходи Програми відповідно до визначених напрямів, орієнтовні 
строки, очікувані джерела та обсяги фінансування представлені у додатку до 
Програми, який затверджується щорічно, виходячи з можливостей дохідної 
частини бюджету Пасічнянської територіальної громади. 

6. Очікувані результати виконання програми 

6.1. Виконання Програми дасть можливість забезпечити: 
- безперебійну роботу комунального підприємства відповідно до 

функціональних обов’язків; 

- збільшення обсягів та надання якісних послуг за рахунок зміцнення 
матеріально – технічної бази підприємства. 

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

7.1. Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і 
завдань виконавцем, зазначеним у Програмі. 

7.2. Відповідальні виконавці: 
- щорічно здійснює обґрунтовану оцінку результатів виконання Програми 

та за потреби готують пропозиції щодо продовження тих чи інших заходів; 
включення додаткових заходів, уточнення показників, обсягів і джерел 
фінансування, переліку виконавців/співвиконавців, строків виконання 
Програми та окремих заходів; 

- щорічно до 20 січня наступного за звітнім роком подає інформацію про 
виконання Програми для розгляду на сесії сільської ради; 

- оприлюднює на офіційних веб-сайтах інформацію про виконання 
Програми, дотримуючись строків та форми звітності. 

 

 

 

Директор  
КП «Пасічнянський НЦПМД»                                      Оксана ЛАВРИНОВИЧ 

 

 



Додаток  
до Програми розвитку та покращення 
первинної медичної допомоги в Пасічнянській 
територіальній громаді на 2022-2025 роки 

 

Перелік заходів Програми розвитку та покращення первинної медичної допомоги  
в Пасічнянській територіальній громаді на 2022 рік 

№ 
п/п 

Назва напряму діяльності Назва заходів 
Програми 

Строк 
виконання 

заходів 

Виконавці Джерела 
фінансування 

Обсяг 
фінансування 

(тис. грн.) 

Очікуваний 
результат 

1. 

Зміцнення матеріально-

технічної бази 
комунального 
підприємства 

Надання фінансової 
підтримки 
комунальному 
підприємству 
«Пасічнянський 
НЦПМД» шляхом 
здійснення 
поточних 
трансфертів за 
рахунок місцевого 
бюджету 

2022 

рік 

КП 
«Пасічнянський 

НЦПМД» 

Бюджет 
Пасічнянської 

сільської 
територіальної 

громади 

2000 

Забезпечення 
безперебійної 
роботи 
комунального 
підприємства 
відповідно до 
функціональних 
призначень 

2. 

Сприяння створенню 
належних умов для 
здійснення комунальним 
підприємством своєї 
поточної діяльності по 
наданню якісних послуг. 
Виплата заробітної плати 
працівникам підприємства 

Всього:    2000  

 

 

 

Директор  
КП «Пасічнянський НЦПМД»                                                                                                                            Оксана ЛАВРИНОВИЧ 



Додаток 4 

до рішення сільської ради 

від 28.01.2022 № 1091-14/2022 

«Про затвердження місцевих програм» 

 

ПАСПОРТ 

програми розвитку фізичної культури, молодіжної політики та спорту в 
Пасічнянській сільській територіальній громаді на 2022-2025 роки 

 

1. Ініціатор розроблення Програми: Управління освіти, культури, молоді 
та спорту. 

2. Розробник Програми: Управління освіти, культури, молоді та спорту. 
3. Термін реалізації Програми: впродовж 2022-2025 років. 
4. Етапи фінансування Програми: впродовж 2022-2025 років. 
5. Обсяги фінансування Програми (тис. грн.): 

Роки 

Обсяги фінансування (тис. грн.) 

всього 

в т.ч. за джерелами фінансування 

Бюджет Пасічнянської 
територіальної громади 

інші джерела 

2022-2025, 

в т.ч.: 
2110 2110  

2022 410 410 - 

2023 300 300  

2024 300 300  

2025 300 300  

6. Очікувані результати виконання Програми:  
- розвиток фізичної культури та спорту; залучення дітей, підлітків і молоді 

до регулярних занять фізичною культурою та спортом; підвищення рівня 
залучення громадян  до занять фізичною культурою та спортом до 15 відсотків 
від загальної кількості населення територіальної громади ;  

- покращення стану матеріально-технічної бази закладів фізичної культури і 
спорту; якісний підбір кадрів відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня; 
належні умови для більш ефективної підготовки спортсменів високої 
майстерності.  

- підвищення ефективності реалізації державної молодіжної політики, 
посилення практичної діяльності органів державної влади в цій сфері. 

7. Термін проведення звітності: щоквартально до 10 числа місяця, 
наступного за звітним періодом. 
 

Замовник Програми: 
Управління освіти, культури, 
молоді та спорту                                                                             Надія ТИМЧУК 
 

Керівник Програми: 
Заступник сільського голови                                         Володимир КРОШКОВ 

 



Програма розвитку фізичної культури, молодіжної політики та спорту в 
Пасічнянській сільській територіальній громаді на 2022-2025 роки 

 

Мета Програми 

Програма розвитку фізичної культури, молодіжної політики та спорту на 
2022-2025 роки (далі – Програма) – це комплекс заходів, які спрямовані на 
підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері фізичної 
культури, молоді та  спорту. 

Реалізація Програми забезпечить: 
- створення умов для покращення фізичного потенціалу і здоров'я 

населення, прискорить процес адаптації фізкультурно-спортивного руху до 
ринкових відносин, дасть змогу вийти на рівень передових показників 
фізичного розвитку населення та спортивних досягнень; 

- створення сприятливих передумов для життєвого самовизначення та 
самореалізації молодих громадян, підтримки їхньої інноваційної діяльності, 
розвитку інститутів громадянського суспільства, органів молодіжного та 
студентського самоврядування, сприяння їх роботі у вирішенні нагальних 
проблем молоді. 

Метою Програми є: 
– формування здорового способу життя, орієнтація громадян на поетапне 

формування ефективної моделі розвитку фізичної культури і спорту на 
демократичних та гуманістичних засадах; 

– створення умов для забезпечення оптимальної рухової активності кожної 
людини, досягнення нею достатнього рівня фізичної та функціональної 
підготовки, задоволення спортивних видовищних запитів населення; 

– максимальне залучення дітей, підлітків, юнаків до занять спортом, 
створення обдарованим особам умов для реалізації їхніх здібностей у спорті 
вищих досягнень. 

– максимальне сприяння духовному та фізичному розвитку молоді, 
вихованню у неї почуття громадянської самосвідомості та патріотизму, 
бажанню активно сприяти утвердженню державності в Україні; 

– сприяння реалізації творчого потенціалу молодої людини в інтересах 
становлення й самореалізації її особистості , формування морально-правової 
культури та профілактики негативних явищ в дитячому та молодіжному 
середовищах; 

– розкриття особливостей життєдіяльності молоді, підготовка до роботи в 
умовах конкуренції та зростаючого безробіття; 

– забезпечення прав молодих громадян і встановлення для них гарантій та 
необхідної соціальної підтримки у сфері освіти, праці та зайнятості, сприяння 
підприємницькій діяльності, врахування особливостей умов життєдіяльності та 
життєвих цілей різних соціальних груп молоді; 

– підтримка молодої сім`ї, талановитої та обдарованої молоді, інститутів 
громадянського суспільства, органів молодіжного та студентського 
самоврядування. 



Програма ґрунтується на аналізі стану і проблем розвитку сфери фізичної 
культури, молоді та спорту в державі, результатів попереднього етапу реалізації 
галузі на території Пасічнянської сільської ради. 

Основні завдання Програми 

Реалізація Програми спрямовується на вирішення таких завдань: 
– удосконалення та впровадження ефективних форм залучення різних груп 

населення до регулярних занять фізичною культурою і спортом; 
– формування у населення інтересу і звичок до занять фізичними вправами; 
– підвищення якості роботи дитячо-юнацького спорту, системи відбору 

обдарованих осіб до резервного спорту, створення умов для розвитку 
індивідуальних здібностей спортсменів на етапах багаторічної підготовки; 

– збереження існуючої мережі об'єктів і закладів фізичної культури і 
спорту, ефективне їх використання та будівництво сучасних спортивних 
споруд;  

– удосконалення економічних засад у сфері фізичної культури і спорту, 
запровадження ефективного кадрового, фінансового, матеріально-технічного, 
наукового, методичного та інформаційного забезпечення; 

– підтримка та розвиток олімпійського, неолімпійського, паралімпійського 
та дефлімпійського руху; 

– залучення  до здорового способу життя переважної частини молоді; 
– формування патріотизму й громадянськості молоді; 
– інтеграція української молоді у світове та європейське молодіжне 

співтовариство. 
Очікувані результати виконання Програми 

Реалізація Програми дозволить забезпечити:  
– розвиток фізичної культури та спорту на основі нових економічних 

перетворень і ринкових відносин;  
– залучення дітей, підлітків і молоді до регулярних занять фізичною 

культурою та спортом до 15 відсотків від загальної кількості учнівської молоді; 
– підвищення рівня залучення громадян  до занять фізичною культурою та 

спортом до 15 відсотків від загальної кількості населення територіальної 
громади; 

– покращення стану матеріально-технічної бази;  
– належні умови для більш ефективної підготовки спортсменів високої 

майстерності; 
– сприяння підвищенню ефективності реалізації державної молодіжної 

політики в територіальній громаді, забезпечення необхідних умов для 
соціального становлення та розвитку молоді; 

– формування у молоді основ гуманістичного світогляду, пріоритетності 
високих моральних, культурних, загальнолюдських цінностей, утвердження 
почуття патріотизму та національної самосвідомості; 

– залучення юнаків та дівчат до оволодіння культурними цінностями 
українського народу, сприяння розвиткові професійної та самодіяльної 
художньої творчості, посилення роботи творчих спілок та об`єднань, клубів за 
інтересами, розвиток сучасної індустрії дозвілля молоді; 



– створення умов для поліпшення здоров`я молоді, посилення 
профілактичної роботи щодо запобігання наркоманії, захворюванню на 
ВІЛ/СНІД , охоплення молоді рухом за здоровий спосіб життя , заняттями 
фізичною культурою та спортом, що позитивно вплине на зменшення 
захворюваності молоді, формування навичок здорового способу життя; 

– активізація молодіжного руху, надання йому більшої масовості та 
авторитетності, створення моделі взаємодії органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування і громадськості у сфері молодіжної політики, 
зміцнення матеріальної бази та розширення фінансування програм інститутів 
громадянського суспільства, а також програм і заходів стосовно дітей, молоді 
та молодих сімей; 

– зміцнення і стабілізація структури органів державної влади, які 
займаються розв’язанням молодіжних проблем, постійне збільшення обсягів 
фінансування програм у молодіжній сфері; 

– створення системи інформаційного забезпечення реалізації молодіжної 
політики, доступу інститутів громадянського суспільства до засобів масової 
інформації, відпрацювання механізму впровадження соціальної реклами у 
молодіжній сфері. 

Фінансування Програми 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого 
бюджету,  інших  джерел фінансування не заборонених законодавством. 

Заходи Програми відповідно до визначених напрямів, орієнтовні строки, 
очікувані джерела та обсяги фінансування представлені у додатку до Програми, 
який затверджується щорічно, виходячи з можливостей дохідної частини 
бюджету Пасічнянської територіальної громади. 

Координація та контроль за ходом виконання Програми  

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань 
виконавцем, зазначеним у Програмі. 

Відповідальні виконавці: 
− щорічно здійснює обґрунтовану оцінку результатів виконання 

Програми та за потреби готують пропозиції щодо продовження тих чи інших 
заходів; включення додаткових заходів, уточнення показників, обсягів і джерел 
фінансування, переліку виконавців/співвиконавців, строків виконання 
Програми та окремих заходів; 

− щорічно до 20 січня наступного за звітнім роком подає інформацію про 
виконання Програми для розгляду на сесії сільської ради 

 

 

Начальник Управління освіти,  
культури, молоді та спорту                                                          Надія ТИМЧУК 

 



Додаток 

до програми розвитку фізичної культури, молодіжної політики та спорту 
в Пасічнянській сільській територіальній громаді на 2022-2025 роки 
 

Основні пріоритети та напрями, перелік заходів, обсяги і джерела фінансування  
Програми розвитку фізичної культури, молодіжної політики та спорту на 2022 рік 

 

№ 

п/п 
Зміст заходу 

Тер-

мін 

вико-

нання 

Виконавці Всього 

Фінансове 
забезпечення, тис. грн. 

Результат від реалізації Бюджет 
громади 

інші 
джерела 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Розділ 1.  Підтримка та розвиток фізкультурно-спортивних громадських організацій, федерацій та клубів, проведення 
навчально-тренувальних зборів та змагань, преміювання. 

1. Оплата членських внесків Федерації футболу Надвірнянського 
району 

2022 Управління ОКМС 70 70 -  

2. Придбання спортивного інвентарю 2022 Управління ОКМС 80 80   

3. Виплата відрядних 2022 Управління ОКМС 70 70   

4. Оплата перевезень команд 2022 Управління ОКМС 50 50   

5. Фінансова підтримка спортивних громадських організацій 2022 Управління ОКМС 30 30   

6. Проведення еколого- спортивних акцій велопробігів 2022 Управління ОКМС 20 10 10  

7. Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань 2022 Управління ОКМС 10 10   

8. Преміювання кращих спортсменів та тренерів за високі 
досягнення 

2022 Управління ОКМС 20 20   

Разом за розділом 1:   350 350   

Розділ 2. Формування національної самосвідомості та патріотичне виховання молоді 
9. Участь у міжнародних, всеукраїнських, обласних, районних  

молодіжних, патріотичних, науково-пізнавальних, культурно-

масових, програмах, акціях, екскурсіях, таборах, семінарах, 
форумах, лекціях та інших  заходах. (оренда транспорту, 
відрядні) 

2022 Управління ОКМС 10 10   



1 2 3 4 5 6 7 8 

10. Проведення міжнародних, всеукраїнських, обласних, районних  
патріотичних, молодіжних, науково-пізнавальних, культурно-

масових ігор-квестів,  програм, акцій, екскурсій, таборів, 
семінарів, форумів, лекцій та інших заходів (харчування 
учасників, придбання призів, інвентарю) 

2022 Управління ОКМС 30 30   

Разом за розділом 2:   40 40   

Розділ 3. Формування правової культури та профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі, пропаганда 
здорового способу життя 

11. Організація та проведення акцій, флеш-мобів, фестивалів, 
форумів, конференцій,  конкурсів, "круглих столів", виставок, 
семінарів, тренінгів з питань формування здорового способу 
життя (харчування учасників, придбання призів, інвентарю) 

2022 Управління ОКМС 10 10 - - 

12. Виготовлення та розповсюдження рекламних роликів, 
відеофільмів, соціальної реклами з питань профілактики 
негативних явищ в молодіжному середовищі та пропаганди 
здорового способу життя (зйомка, відео роликів, виготовлення 
календарів, наліпок, брошур, буклетів, соціальної реклами) 

2022 Управління ОКМС 10 10 - - 

Разом за розділом 3   20 20   

Разом за програмою   410 410   

 

 
 

Замовник Програми: 
Управління освіти, культури, 
молоді та спорту                                                                                                                                                            Надія ТИМЧУК 

 

Керівник Програми: 
Заступник сільського голови                                                                                                                        Володимир КРОШКОВ 

 



Додаток 5 

до рішення сільської ради 

від 28.01.2022 № 1091-14/2022 

«Про затвердження місцевих програм» 

Паспорт 

програми реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг населених 
пунктів Пасічнянської сільської територіальної громади  

на 2022-2025 роки 
1. Ініціатор розроблення програми (замовник) – Пасічнянська сільська рада. 

2. Розробник програми – Відділ земельних відносин, екології, комунальної 
власності, архітектури та містобудування. 

3. Термін реалізації програми – 2022-2025 роки. 
4. Етапи фінансування програми – щорічно з 2022 по 2025 роки. 
5. Обсяги фінансування програми: 

Роки 

Обсяги фінансування (тис. грн.) 

всього 

в т.ч. за джерелами фінансування 

Бюджет Пасічнянської 
територіальної громади 

інші джерела 

2022-2025, 

в т. ч.: 
28800 28800 - 

2022 7200 7200 - 

2023 7200 7200  

2024 7200 7200  

2025 7200 7200  

6. Очікувані результати виконання програми: 
 збереження році існуючої мережі автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення та вулиць і доріг  комунальної власності   
територіальної громади; 

 задовільних умов руху автотранспорту й безпеки дорожнього руху; 
 доступності сільських територій до адміністративного центру та міст 

обласного і районного значення; 
 під’їзд до опорних навчальних та медичних закладів; 
 під’їзд  до соціальних та культурних об’єктів;  
7. Термін проведення звітності: щорічно. 

 

 

Замовник програми: 
Начальник відділу земельних відносин,  
екології, комунальної власності,  
архітектури та містобудування                                          Роман МАКСИМЮК 

 

Керівник програми: 
Заступник сільського голови                                                      Тарас ЮРЧИЛО 



ПРОГРАМА  

реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг населених пунктів 

Пасічнянської сільської територіальної громади  
на 2022-2025 роки  

 

Вступ 

Однією з нагальних і найбільш болючих проблем громади є проблема 
поточного, капітального ремонту вулиць і доріг Пасічнянської сільської 
територіальної громади та їхнє утримання в належному стані. 

У Державному бюджеті України щорічно передбачаються видатки на 
фінансування робіт із будівництва, реконструкції, ремонтів та утримання 
мережі доріг загального користування, однак, обсяги фінансування з 
Державного бюджету упродовж останніх років не забезпечували нормативних 
термінів проведення ремонтних робіт автомобільних доріг. 

У зв’язку з багаторічним недофінансуванням на проведення капітальних і 
поточних ремонтних робіт на сьогодні експлуатаційний стан більшості доріг 
державного та місцевого значення об'єднаної територіальної громади є 
незадовільним. Окремі ділянки доріг є аварійно небезпечними та потребують 
термінового капітального, поточного та середнього ремонтів.  

Програма розроблена на підставі ст. 42 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Закону України «Про автомобільні дороги», ст. 4 
Закону України «Про джерела фінансування дорожнього господарства 
України», ст. 91  Бюджетного кодексу України. 

 

1.Мета Програми. 
Метою Програми є: 
- покращення стану вулиць та автомобільних доріг комунальної власності 

за рахунок коштів бюджету територіальної громади, що позитивно вплине на 
соціально-економічний розвиток населених пунктів Пасічнянської сільської 
територіальної громади; 

- збереження наявної мережі автомобільних доріг з доведенням термінів 
експлуатації дорожнього покриття до міжремонтних строків; 

- розвиток дорожньої інфраструктури та створення безпечних умов 
дорожнього руху на території громади; 

- поліпшення транспортно-експлуатаційного стану доріг у сільській 
місцевості; 

- покращення соціально-економічного розвитку населених пунктів 
громади, поліпшення інвестиційного іміджу за рахунок будівництва, 
реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності 
територіальної громади та доріг загального користування державного та 
місцевого значення; 

- забезпечення життєво важливих інтересів населення, об'єктів 
виробництва, підприємств, установ, організацій Пасічнянської сільської 
територіальної громади незалежно від форм власності шляхом покращення 
якості шляхів сполучення. 



Основними завданнями програми є: 
- покращення комфортності проживання у громаді; 
- попередження виникнення аварійно небезпечних ситуацій; 
- покращення стану дорожнього полотна; 
- зниження зношуваності автотранспорту; 
- забезпечення належного утримання та ефективної експлуатації доріг на 

території населених пунктів. 
 

2. Оцінка поточної ситуації 
2.1. Загальна характеристика громади 
Пасічнянська територіальна громада, до якої входять: село Пасічна, село 

Букове, село Постоята, село Соколовиця, селище міського типу Битків. село 
Пнів, село Білозорина, село Мозолівка, село Зелена, село Черник, село 
Максимець розміщена у передгір’ї Карпат, де інтенсивно ведуться 
лісорозробки, а також промисловим способом видобуваються корисні 
копалини– камінь, щебінь, нафта, газ. 

Тому у зв’язку зі значним транспортним навантаженням, шляхова мережа 
громади втратила свої експлуатаційні якості і потребує утримання та 
капітального ремонту, а місцями й повної реконструкції чи будівництва. На 
даний час здійснюється у більшості випадків  поточний ремонт дорожнього 
покриття , яке не має довготривалого ефекту і через деякий час потребує його 
повторного здійснення. Більш економічно вигідним є поточний середній та 
капітальний ремонт дорожнього покриття, що відповідає всім сучасним 
стандартам та буде служити десятки років. 

Через громаду також пролягають місцеві автомобільні дороги загального 
користування районного значення: 

- С090901 Надвірна – Бистриця протяжністю 39.1 км.; 
- С090903 Надвірна – Пасічна протяжністю 5,5 км.; 
- С090906 Битків – Білозорина протяжністю 11,2 км.; 
- С090911 Пасічна – Букове протяжністю 7,0 км.; 
- С090912 Зелена – Черник протяжністю 7,0 км.; 
- С090913 Зелена – Максимець протяжністю 5,0 км. 
Вказані автодороги перебувають у власності та сфері управління 

державного підприємства «Дороги Прикарпаття», серед завдань якого – 

виконання функцій замовника робіт з будівництва, реконструкції, ремонту і 
утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, а 
також вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах на території 
області, здійснення технічного нагляду, подання уповноваженому органу 
управління пропозицій щодо визначення напрямів використання коштів, 
спрямованих на розвиток і утримання мережі автомобільних доріг, забезпечення 
приймання та контролю якості виконаних робіт, аналіз інформації про стан 
автомобільних доріг, здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за бюджетні 
кошти та інші. 



Територією громади пролягають більше 200 кілометрів вулиць і доріг 
комунальної власності, стан яких також не витримує ніякої критики. 

 

3. Заходи з виконання Програми: 
- виготовлення проектно-кошторисної документації на об’єкти ремонту та 

утримання доріг загального користування місцевого (районного, обласного) 

значення (як співфінансування на договірних засадах); 
- виконання ремонтних робіт на об’єктах ремонту та утримання доріг 

загального користування місцевого (районного, обласного) значення (як 
співфінансування на договірних засадах); 

- виконання ремонтних робіт на об’єктах ремонту та утримання вулиць і 
доріг населених пунктів громади та інших доріг. 

Вид робіт на об’єктах (капітальний ремонт, поточний середній ремонт, 
поточний ремонт, утримання) та загальна кошторисна вартість визначається 
розробленою проектно-кошторисною документацією. 

Об’єкти ремонту та утримання доріг загального користування місцевого 
значення визначаються за результатами моніторингу стану доріг та враховуючи 
звернення мешканців громади. Перелік об’єктів  ремонту та утримання доріг 
затверджується сільською радою. 

 

4. Фінансування 

Витрати, пов'язані з реконструкцією, ремонтом і утриманням 
автомобільних доріг здійснюються за рахунок коштів місцевого бюджету та 
співфінансування з обласного та державного бюджетів, інших коштів для 
реалізації програм розвитку дорожнього господарства України. Заходи 
здійснюються з метою підвищення соціального рівня життя населення, 
забезпечення автомобільних перевезень пасажирів та вантажів, оздоровлення 
екологічної обстановки, створення на дорогах належних умов безпеки руху та 
сучасних елементів дорожнього сервісу, зменшення збитків через незадовільні 
дорожні умови. 

Фінансування, визначених Програмою заходів, здійснюватиметься в межах 
видатків, передбачених у рішенні Пасічнянської сільської ради про бюджет 
громади на відповідний  рік та інших джерел фінансування, не заборонених 
чинним законодавством України. 

Щорічно при формуванні бюджету громади планується передбачати, 
виходячи із реальних фінансових можливостей, цільові кошти для забезпечення 
виконання заходів Програми. В разі необхідності протягом бюджетного року 
рішенням сільської ради затверджуються зміни щодо загального обсягу 
фінансування Програми. 

Можливі видатки з місцевого бюджету і на будівництво, реконструкцію, 
ремонт та утримання доріг місцевого (районного) значення, вулиць і доріг 
комунальної власності у населених пунктах Пасічнянської сільської 
територіальної громади, а також капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг 
населених пунктів громади , які є складовими автомобільних доріг державного 
значення (як співфінансування на договірних засадах). 



Для реалізації Програми також можливе фінансування за рахунок 
благодійних внесків, гуманітарної допомоги, інших джерел, не заборонених 
законодавством. 

Заходи Програми відповідно до визначених напрямів, орієнтовні строки, 
очікувані джерела та обсяги фінансування представлені у додатку до Програми, 
який затверджується щорічно, виходячи з можливостей дохідної частини 
бюджету Пасічнянської територіальної громади. 

 

5. Очікувані результати 
 Одним із першочергових завдань для керівництва та депутатського 

корпусу громади є раціональне фінансування галузі дорожнього господарства, а 
саме: виділення коштів на реконструкцію, капітальний та поточний ремонти та 
утримання вулиць і доріг комунальної власності Пасічнянської громади. 
Вирішення цих проблем дозволить покращити імідж громади, що призведе до 
покращення соціально-економічного розвитку населених пунктів в цілому, 
поліпшення інвестиційного клімату, сприятиме залученню нових інвестицій у 
громаду та дозволить розвиватися діючим підприємствам і створенню нових 
суб’єктів господарської діяльності, сприятиме розвитку туризму та забезпечить 
повноцінне проживання, роботу і відпочинок мешканців громади. 

Виконання Програми дасть змогу забезпечити: 
- збереження існуючої мережі автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення та вулиць і доріг  комунальної власності 
територіальної громади; 

- задовільні умови руху автотранспорту й безпеки дорожнього руху; 
- доступності сільських територій до адміністративного центру та міст 

обласного і районного значення; 
- під’їзд до опорних навчальних та медичних закладів; 
- під’їзд  до соціальних та культурних об’єктів;  
- підвищення ролі місцевих громад у плануванні ремонтних робіт на 

дорогах загального користування місцевого значення та вулиць і доріг 
комунальної власності; 

- контроль за ефективністю використаних коштів та якістю робіт. 
 

 

 

Заступник сільського голови                                                      Тарас ЮРЧИЛО 
 



Додаток 

до програми реконструкції, ремонту та утримання 
вулиць і доріг населених пунктів Пасічнянської 
сільської територіальної громади на 2022-2025 роки  
 

Заходи з виконання Програми реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг населених пунктів 

Пасічнянської сільської територіальної громади на 2022 рік 

№ 

п/п 
Зміст заходу Всього 

Фінансове 
забезпечення, тис. 

грн. Результат від 
реалізації Бюджет 

громади 

інші 
джерела 

 

1 2 5 6 7 8 

1. Зимове утримання вулиць і доріг комунальної власності Пасічнянської сільської 
територіальної громади 

200 200 - 
Покращення безпеки 
дорожнього руху 

2. Поточний ремонт вулиць і доріг комунальної власності Пасічнянської сільської 
територіальної громади 

1000 1000 - 
Покращення безпеки 
дорожнього руху 

3. Капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності Пасічнянської сільської 
територіальної громади 

8000 8000 - 
Покращення безпеки 
дорожнього руху 

Всього 9200 9200 -  

 

Замовник програми: 
Начальник відділу земельних відносин,  
екології, комунальної власності,  
архітектури та містобудування                                                                                                                                Роман МАКСИМЮК 

 

Керівник програми: 
Заступник сільського голови                                                                                                                                            Тарас ЮРЧИЛО 



Додаток 6  

до рішення сільської ради 

від 28.01.2022 №1091-14/2022 

«Про затвердження місцевих програм» 

Паспорт 

Комплексної соціальної програми «Домашня опіка» на 2022-2025 роки 
1. Ініціатор розроблення програми (замовник) – Відділ у справах дітей та 

соціального захисту населення. 

2. Розробник програми – Відділ у справах дітей та соціального захисту 
населення. 

3. Термін реалізації програми – 2022-2025 роки. 

4. Етапи фінансування програми – 2022-2025 роки. 

5. Обсяги фінансування програми: 

Роки 

Обсяги фінансування (тис. грн.) 

всього 

в т.ч. за джерелами фінансування 

Бюджет Пасічнянської 
територіальної громади 

інші джерела 

2021-2025, 

в т. ч.: 
3200 3200  

2022 800 800 - 

2023 800 800 - 

2024 800 800 - 

2025 800 800 - 

 

6. Очікувані результати виконання програми: 
Підвищення рівня життя  та збільшення рівня соціалізації літніх одиноких 
малоспроможних людей. 

 

7. Термін проведення звітності: щорічно. 

 

 

 

 

 

 

Замовник програми: 
Начальник відділу 

соціального захисту  
населення                                                                           Андрій ВОЛЯНСЬКИЙ 

 

Керівник програми:   
Заступник сільського голови                                                        Ольга ГАНИШ 

 

 

 



Комплексна соціальна програма «Домашня опіка» на 2022-2025 роки 

 

Вступ 

На даний час гостро існує проблема надання на достатньому рівні 
соціальних послуг для одиноких осіб літнього віку та осіб з особливими 
потребами (забезпечення харчуванням, допомога у веденні домашнього 
господарства, вчасне звернення за медичною допомогою, допомога в оплаті 
рахунків та виробленні субсидій та ін.). На часі також важке соціальне 
становище людей, що опинились за межею бідності, людей з інвалідністю та 
літніх людей, що потребують опіки.  

Особи з інвалідністю, особи похилого віку відповідно до індивідуальних 
потреб можуть отримувати соціальні послуги, перелік яких затверджується 
Мінсоцполітики, у тому числі догляд вдома, догляд стаціонарний, денний 
догляд, паліативний/хоспісний догляд, підтримане проживання. 

До надавачів соціальних послуг недержавного сектору належать 
підприємства, установи, організації, крім визначених частиною другою цієї 
статті, громадські об’єднання, благодійні, релігійні організації, фізичні особи - 
підприємці та фізичні особи, які надають соціальні послуги з догляду 
відповідно до цього Закону без здійснення підприємницької діяльності. 

Надавачі соціальних послуг провадять свою діяльність відповідно до 
законодавства про соціальні послуги, на підставі установчих та інших 
документів, якими визначено перелік соціальних послуг та категорії осіб, яким 
надаються такі послуги, за умови забезпечення їх відповідності критеріям 
діяльності надавачів соціальних послуг, встановленим Кабінетом Міністрів 
України. 

Програма розроблена відповідно до Закону України «Про соціальні 
послуги», Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні 
соціальні гарантії», Закону України «Про основи соціальної захищеності 
інвалідів в Україні», Закону України «Про об'єднання громадян». 

 

1.Мета Програми. 
Метою Програми є: Здійснення домашньої опіки для літніх мало 

спроможних одиноких людей, забезпечення їх гарячим обідом, надання їм 
необхідних послуг по веденню домашнього господарства 

Основними завданнями програми є: 
Інтегрувати малозахищені верстви населення до життя громади та 

забезпечити їх належними соціальними послугами. Це забезпечується 
шляхом виявлення, усунення перепон і бар'єрів, що перешкоджають 
забезпеченню прав і задоволенню потреб таких осіб та включенню їх у громаду, 
у тому числі у випадках дискримінації, спричиненої браком  доступу їх нарівні 
з іншими до розумних пристосувань у відповідності до індивідуальних потреб, 
здійснення громадського контролю за дотриманням прав одиноких осіб 
похилого віку, осіб з інвалідністю, представництва їх інтересів та усунення 
будь-яких проявів дискримінації стосовно них, зокрема права користуватися 
пільгами і преференціями, передбаченими законодавством. 



2. Оцінка поточної ситуації 
На території населених пунктів Пасічнянської сільської територіальної 

громади проживають 32 особи похилого віку, які потребують надання 
соціальних послуг.  

 

3. Заходи з виконання Програми: 
Основні заходи, що становлять зміст соціальної послуги, форми роботи та 

орієнтовний час для їх виконання передбачають: 
 надання місця для проживання; 
 навчання, розвиток та підтримку навичок самостійного проживання; 
 допомогу в організації розпорядку дня; 
 організацію медичного патронажу; 
 допомогу у веденні домашнього господарства (закупівля і доставка 

продуктів харчування, ліків та інших товарів, приготування їжі, косметичне 
прибирання); 

 представництво інтересів; 
 допомогу в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами; 
 надання інформації з питань соціального захисту населення; 
 допомогу в отриманні безоплатної правової допомоги. 

2. Зміст соціальної послуги та її обсяг для кожного отримувача соціальної 
послуги визначаються індивідуально залежно від ступеня індивідуальних 
потреб отримувача соціальної послуги. 

3. З метою визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача 
соціальної послуги надавач соціальної послуги здійснює впродовж перших 
двох тижнів щоденне спостереження за навичками отримувача соціальної 
послуги задовольняти власні потреби та його адаптацією - при повторному 
визначенні ступеня індивідуальних потреб. 

Після визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної 
послуги в Індивідуальному плані зазначаються заходи, терміни, періодичність 
відвідування отримувача соціальної послуги надавачем соціальної послуги. 

 

4. Фінансування 

Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів бюджету 
Пасічнянської сільської територіальної громади. 

Заходи Програми відповідно до визначених напрямів, орієнтовні строки, 
очікувані джерела та обсяги фінансування представлені у додатку до Програми, 
який затверджується щорічно, виходячи з можливостей дохідної частини 
бюджету Пасічнянської територіальної громади. 

 

5. Очікувані результати 
Забезпечення за результатами оцінювання потреб особи/сім’ї надання 

базових соціальних послуг особам/сім’ям відповідно до їхніх потреб, вжиття 
заходів з надання інших соціальних послуг таким особам/сім’ям шляхом 
створення мережі надавачів соціальних послуг державного/комунального 



сектору та/або залучення надавачів соціальних послуг недержавного сектору 
(шляхом соціального замовлення, державно-приватного партнерства, конкурсу 
соціальних проектів, соціальних програм тощо), та/або на умовах договору з 
уповноваженими органами.  

 

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань 
виконавцем, зазначеним у Програмі. 

Відповідальні виконавці: 
− щорічно здійснює обґрунтовану оцінку результатів виконання 

Програми та за потреби готують пропозиції щодо продовження тих чи інших 
заходів; включення додаткових заходів, уточнення показників, обсягів і джерел 
фінансування, переліку виконавців/співвиконавців, строків виконання 
Програми та окремих заходів; 

− щорічно до 20 січня наступного за звітнім роком подає інформацію про 
виконання Програми для розгляду на сесії сільської ради 

оприлюднює на офіційних веб-сайтах інформацію про виконання 
Програми, дотримуючись строків та форми звітності. 

 

 

 

Начальник відділу 

соціального захисту  
населення                                                                           Андрій ВОЛЯНСЬКИЙ 

 



Додаток 

до комплексної соціальної програми «Домашня опіка» на 2022-2025 роки 

 

Заходи з виконання Комплексної соціальної програми «Домашня опіка» на 2022 рік 

 

№ 

п/п 
Зміст заходу Всього 

Фінансове 
забезпечення, тис. 

грн. Результат від 
реалізації Бюджет 

громади 

інші 
джерела 

 

1 2 5 6 7 8 

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

 800 - Підвищення рівня 
життя  та 
збільшення рівня 
соціалізації літніх 
одиноких 
малоспроможних 
людей. 

Всього  800   
 

Замовник програми: 
Начальник відділу 

у справах дітей та  
соціального захисту  
населення                                                                                                                                                                  Андрій ВОЛЯНСЬКИЙ 
 

Керівник програми:   
Заступник сільського голови                                                                                                                                              Ольга ГАНИШ 



Додаток 7 

до рішення сільської ради 

від 28.01.2022 №1091-14/2022 

«Про затвердження місцевих програм» 

 

Паспорт 

програми розвитку культури  
Пасічнянської сільської територіальної громади  

на 2022-2025 роки 
1. Ініціатор розроблення програми (замовник) – Управління освіти, 
культури, молоді та спорту. 
2. Розробник програми – Управління освіти, культури, молоді та спорту. 
3. Термін реалізації програми – 2022-2025 роки. 
4. Етапи фінансування програми – щорічно з 2022 по 2025 роки. 
5. Обсяги фінансування програми: 

Роки 

Обсяги фінансування (тис. грн.) 

всього 

в т.ч. за джерелами фінансування 

Бюджет Пасічнянської 
територіальної громади 

інші джерела 

2022-2025, 

в т. ч.: 
3640 2980 760 

2022 910 820 190 

2023 910 720 190 

2024 910 720 190 

2025 910 720 190 

8. Очікувані результати виконання програми: 
- підвищенню ролі культури та духовності у суспільному житті; 
- поліпшення культурного обслуговування населення; 
- покращенню матеріально-технічної бази закладів культури; 
- здійснення значного обсягу робіт в проведенні ремонтів закладів культури; 

- забезпечення соціального захисту працівників культурної сфери. 
 

9. Термін проведення звітності: щорічно. 
 

 

Замовник програми:  

Начальник Управління 

освіти, культури, молоді та спорту         Надія ТИМЧУК 

 

Керівник програми: 
Заступник сільського голови                                     Володимир КРОШКОВ 
 



ПРОГРАМА 

розвитку культури Пасічнянської сільської територіальної громади  
на 2022-2025 роки 

 

І. Загальні положення. 
Програма розвитку культури на 2022-2025 роки базується на Конституції 

України, законах України « Про культуру», «Про бібліотеки  та бібліотечну 
справу», і передбачає вдосконалення реалізації державної політики у сфері 
культури, збереження та подальший розвиток культурного потенціалу  в 
об'єднаній територіальній громаді, розвиток культурних традицій, збереження 
історичних цінностей, забезпечення доступності закладів культури для всіх 
верств населення, створення максимально сприятливих умов для творчого  

формування особистості, розкриття її здібностей, задоволення духовних і 
естетичних проблем, відродження народної творчості та популяризації 
національних звичаїв та обрядів, організацію повнішого, змістовного дозвілля, 
масового відпочинку та культурного обслуговування населення. 

Станом на 01.01.2022 року  культурне обслуговування населення громади 
здійснюють 1 молодіжний простір, 9 бібліотек, 2 клубні заклади та 4 будинки 
культури. Дана мережа культосвітніх закладів є оптимальною і при умові 
повноцінного функціонування спроможна забезпечити  потреби населення 
громади у культурному обслуговуванні. 

Брак коштів негативно позначається на діяльності багатьох закладів 
культури, гальмує процес підтримки народної творчості не дозволяє  повною 
мірою реалізувати план зміцнення матеріально-технічної бази закладів 
культури територіальної громади. 

Усе це зумовлює необхідність прийняття програми розвитку культури на 
2022 - 2025 роки ( далі - Програма). 

ІІ. Мета і основні завдання 
Метою Програми є забезпечення організаційних та економічних умов для 

подальшого розвитку культосвітньої та туристичної сфери громади. 
Основними завданнями Програми є : 
- вдосконалення реалізації державної політики в сфері  культури, 

збереження та розвиток існуючої мережі закладів культури недопущення 
перепрофілювання, поліпшення стану матеріально-технічної бази , підвищення 
ролі закладів культури в соціально-культурному житті; 

- створення умов  для функціонування мережі закладів культури, надання 

якісних культурних послуг для всіх верств населення, особливо дітей та 
юнацтва; 

- відродження української та інших національних культур, мов, 
збереження культурних традицій населених пунктів громади, підтримку 
бібліотечної справи; 

- створення умов для розвитку самодіяльної народної творчості, 
популяризація кращих мистецьких надбань селища, проведення різноманітних 
культурних проектів, фестивалів і конкурсів, розвиток народної творчості та 
популяризація національних звичаїв і обрядів; 



- естетичне та духовне виховання дітей та юнацтва, підтримка обдарованої 
молоді; 

- збільшення обсягів видатків на розвиток культури. 
ІІІ. Фінансування Програми 

Фінансування заходів, визначених Програмою, здійснюватиметься з 
урахуванням реальних можливостей місцевого бюджету та з інших джерел, не 
заборонених чинним законодавством. 

Заходи Програми відповідно до визначених напрямів, орієнтовні строки, 
очікувані джерела та обсяги фінансування представлені у додатку до Програми, 
який затверджується щорічно, виходячи з можливостей дохідної частини 
бюджету Пасічнянської територіальної громади. 
 

IV. Координація та контроль за ходом виконання Програми  

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань 
виконавцем, зазначеним у Програмі. 

Відповідальні виконавці: 
− щорічно здійснює обґрунтовану оцінку результатів виконання 

Програми та за потреби готують пропозиції щодо продовження тих чи інших 
заходів; включення додаткових заходів, уточнення показників, обсягів і джерел 
фінансування, переліку виконавців/співвиконавців, строків виконання 
Програми та окремих заходів; 

− щорічно до 20 січня наступного за звітнім роком подає інформацію про 
виконання Програми для розгляду на сесії сільської ради 

оприлюднює на офіційних веб-сайтах інформацію про виконання 
Програми, дотримуючись строків та форми звітності. 

V. Очікувані результати виконання Програми 

Реалізація Програми сприяє : 
- підвищенню ролі культури та духовності у суспільному житті; 
- поліпшення культурного обслуговування населення; 
- покращенню матеріально-технічної бази закладів культури; 
- здійснення значного обсягу робіт в проведенні ремонтів закладів 

культури; 
- забезпечення соціального захисту працівників культурної сфери. 

 

 

 

Начальник Управління 

освіти, культури, молоді та спорту               Надія ТИМЧУК 

 

 

 

 

 

 



Додаток  
до Програми розвитку культури 
Пасічнянської сільської територіальної 
громади  на 2022-2025 роки 

ЗАХОДИ 
щодо забезпечення виконання завдань Програми розвитку культури  

Пасічнянської сільської територіальної громади на 2022 рік 

 

№ 

п/п 
Зміст заходу 

Тер-

мін 
вико-

нання 

Виконавці Всього 

Фінансове 
забезпечення, тис. 

грн. Результат від 
реалізації Бюджет 

громади 

Інші 
джерела 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5. Розширення асортименту бібліотечних послуг європейського 
рівня, модернізація бібліотечного простору, трансформація 
бібліотек-філіалів у міні-хаби, дитячі зони в с. Пнів, Пасічна-

Поле 

2022 Відділ культури 80 80 -  

6. Утримання приміщень бібліотек у належному стані, 
реконструкція, поточні ремонти приміщень бібліотек 

2022 Відділ культури 15 15 -  

7. Придбання нових книг; підписка періодичних видань. 
Видавнича діяльність бібліотек (буклети, листівки, 
запрошення) 

2022 Відділ культури 30 10 20  

8. Забезпечення закладів культури  інтернет послугами  2022 Відділ культури 40 40 -  

9. Забезпечення музичними інструментами закладів культури 2022 Відділ культури 60 40 20  

10. Підтримка місцевих авторів для видавництва та популяризації 
їх творів 

2022 Відділ культури 10 10 -  

11. Проведення поточного ремонту будинків культури 2022 Відділ культури 40 40 -  

12. Забезпечення закладів культури вогнегасниками та 
внутрішніми засобами пожежогасіння 

2022 Відділ культури 30 30 -  

13. Забезпечення закладів культури канцтоварами 2022 Відділ культури 10 10 -  

14. Транспортні витрати для участі колективів в фестивалях 2022 Відділ культури 20 20 -  

15. Придбання звукового та світлового обладнання  2022 Відділ культури 40 40 -  



1 2 3 4 5 6 7 8 

16. Придбання та пошив сценічних костюмів для зразкового 
дитячого колективу «Зернятко», НА колективу «Опришки» та 
Зеленського вокального колективу 

2022 Відділ культури 180 170 10  

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

2022 Відділ культури 50 40 10  

18. Встановлення стели Героїв на території громади 2022 Відділ культури 100 50 50  

19. Організація та проведення театрально-видовищних програм, 
концертів, конкурсів, виставок, фестивалів, зокрема проведення 
Дня громади, Дня Незалежності, Дня Молоді, Івана Купала. 

2022 Відділ культури 100 80 20  

20. Придбання квітів, вінків, корзин для покладання до пам’ятників 
на Державні свята 

2022 Відділ культури 30 30 -  

21. Встановлення електричного опалення в закладах культури в 
Білозоринській сільській бібліотеці 

2022 Відділ культури 40 40 -  

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

2022 Відділ культури 5 5 -  

23. Придбання меблів для закладів культури 2022 Відділ культури 50 50 -  

24. Покращення матеріально-технічної бази у закладах культури 2022 Відділ культури 80 60 20  

 

 

Начальник Управління 

освіти, культури, молоді та спорту                                                                                                             Надія ТИМЧУК 
 



Додаток 8 

до рішення сільської ради 

від 28.01.2022 № 1091-14/2022 

«Про затвердження місцевих програм» 

 

ПАСПОРТ 

Комплексної програми  
забезпечення пожежної та техногенної безпеки в Пасічнянській сільській 

територіальній громаді на 2022-2025 роки 

 

1. Ініціатор розроблення програми (замовник) – ДПРЗ-4 УДСНС в області. 
2. Розробник програми – Відділ мобілізаційної та оборонної роботи, 
цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами. 

3. Термін реалізації програми – 2021-2025 роки. 
4. Етапи фінансування програми – щорічно з 2022 по 2025 роки. 
5. Обсяги фінансування програми: 

Роки 

Обсяги фінансування (тис. грн.) 

всього 

в т.ч. за джерелами фінансування 

Бюджет Пасічнянської 
територіальної громади 

інші джерела 

2022-2025, 

в т. ч.: 
150 150 - 

2022 75 75 - 

2023 25 25 - 

2024 25 25 - 

2025 25 25 - 

6. Очікувані результати виконання програми: 
В результаті виконання заходів Комплексної програми буде здійснено 

забезпечення 4 ДПРЗ Управління ДСНС України в Івано-Франківській області 
форменим та спеціальним бойовим одягом, аварійно-рятувальним оснащенням, 
пожежно-рятувальним спорядженням, новітнім обладнанням, придбання 
запасних деталей для пожежних автомобілів та заправлення техніки паливно-

мастильними матеріалами, що дасть змогу підвищити оперативність реагування 
при загрозі і виникненні надзвичайних ситуацій природного та техногенного 
характеру. 

7.  Термін  проведення  звітності: Щорічно до 10 числа  місяця, наступного за 
звітним періодом. 

 

 

Замовник програми 

ДПРЧ-11 УДСНС в області 
 

Керівник програми 

Заступник сільського голови                                                  Тарас ЮРЧИЛО 

 



Комплексна програма  
забезпечення пожежної та техногенної безпеки в Пасічнянській сільській 

територіальній громаді на 2021-2025 роки 
 

Обґрунтування доцільності розроблення Комплексної програми 

Мета Комплексної програми полягає у забезпеченні та покращенні рівня 
пожежної та техногенної безпеки в Пасічнянській ТГ Надвірнянського району 
на період 2021-2025 років; розв’язання проблем цивільного захисту населення; 
збереженні національного надбання, історичних пам’яток архітектури і 
довкілля від пожеж та їх наслідків; запобігання і реагування на надзвичайні 
ситуації техногенного і природного характеру; визначає шляхи вдосконалення 
системи забезпечення пожежної безпеки в Пасічнянській ТГ Надвірнянського 

району, організаційні засади й функціонування і зміцнення технічних 
ресурсів. 

Основними завданнями Комплексної програми є: 
- удосконалення та підвищення ефективності роботи, пов’язаної із 

забезпечення пожежної та техногенної безпеки в районі; 
- забезпечення захисту та збереження історико-культурних цінностей 

Пасічнянської ТГ Надвірнянського району; 

- покращення матеріально-технічного забезпечення 11 державної пожежно-

рятувальної частини Управління ДСНС України в Івано-Франківській області; 
- досягнення належного рівня фінансового і матеріально-технічного 

забезпечення у сфері запобігання і реагування на надзвичайні ситуації 
техногенного та природного характеру; 

- підвищення рівня протипожежного захисту населених пунктів; 
- запобігання виникнення надзвичайних ситуацій та пожеж і оперативне 

реагування на них. 
Заходи Програми відповідно до визначених напрямів, орієнтовні строки, 

очікувані джерела та обсяги фінансування представлені у додатку до Програми, 
який затверджується щорічно, виходячи з можливостей дохідної частини 
бюджету Пасічнянської територіальної громади. 

Координація та контроль за ходом виконання Програми  
Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань 

виконавцем, зазначеним у Програмі. 
Відповідальні виконавці: 
− щорічно здійснює обґрунтовану оцінку результатів виконання 

Програми та за потреби готують пропозиції щодо продовження тих чи інших 
заходів; включення додаткових заходів, уточнення показників, обсягів і джерел 
фінансування, переліку виконавців/співвиконавців, строків виконання 

Програми та окремих заходів; 
− щорічно до 20 січня наступного за звітнім роком подає інформацію про 

виконання Програми для розгляду на сесії сільської ради 

оприлюднює на офіційних веб-сайтах інформацію про виконання Програми, 
дотримуючись строків та форми звітності. 
 

Начальник відділу                                                                 Ярослав ЗВАРИЧ 



Додаток 

До Комплексної програми забезпечення пожежної та 
техногенної безпеки в Пасічнянській сільській 
територіальній громаді на  2022-2025 роки 
 

Перелік заходів, обсягів та джерел фінансування районної Комплексної програми забезпечення  пожежної  та техногенної 
безпеки в Пасічнянській ТГ Надвірнянського району на період 2022 рік 

  

№ Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання) 

Перелік заходів Програми Термін 
виконання 

заходу 

Виконавець Джерела 
фінансу-

вання 

Орієнтовні 
обсяги 

фінансування 

 тис. грн. 

Очікуваний результат 

1 2 3 4 5 6 7 12 

1. Підвищення бойової 
(оперативної) 
готовності і дій за 
призначенням 
пожежно-

рятувальних 
підрозділів 

Надвірнянського 
гарнізону 

Придбання паливно-мастильних 
матеріалів для аварійно-рятувальної 
техніки 

2022 ДПРЗ-4 

УДСНС в 
області 

Бюджет 

громади 

25 

Оперативне та ефективне 
реагування по ліквідації 
надзвичайних ситуацій 

(пожеж). 
 

Мінімізація негативних 
наслідків від надзвичайних 

ситуацій (пожеж). 

2 Виготовлення проектно-кошторисної 
документації для будівництва 
приміщень Місцевої пожежної 
команди в с. Зелена 

2022 Пасічнянська 
сільська рада  

Бюджет 

громади 

 50 

3 Забезпечення 
діяльності місцевої 
та добровільної 
пожежної охорони 

Утримання добровільної пожежної 
команди КП «Лісовик» 

2022 Пасічнянська 
сільська рада  

Бюджет 

громади 

500 

Всього: 575  

 

 

Начальник відділу мобілізаційної  
та оборонної роботи, цивільного захисту  
та взаємодії з правоохоронними органами                                                                                                                 Ярослав ЗВАРИЧ 



 



Додаток 9 

до рішення сільської ради 

від 28.01.2022 № 1091-14/2022 

«Про затвердження місцевих програм» 

 

Паспорт 

Комплексної програми профілактики злочинності, зміцнення 
правопорядку, захисту прав і свобод громадян на території Пасічнянської 

сільської територіальної громади на 2022-2025 роки  
1. Ініціатор розроблення програми (замовник) – Надвірнянський РВП ГУНП 
України в Івано-Франківській області. 
2. Розробник програми – Надвірнянський РВП ГУНП України в Івано-

Франківській області. 
3. Термін реалізації програми – 2022-2025 роки. 
4. Етапи фінансування програми – щорічно з 2022 по 2025 роки. 
5. Обсяги фінансування програми: 

Роки 

Обсяги фінансування (тис. грн.) 

всього 

в т.ч. за джерелами фінансування 

Бюджет Пасічнянської 
територіальної громади 

інші джерела 

2022-2025, 

в т. ч.: 
100 100 100 

2022 25 25 - 

2023 25 25 - 

2024 25 25 - 

2025 25 25 - 

6. Очікувані результати виконання програми: 
зниження рівня злочинності на території Пасічнянської територіальної громади, 
зміцнення правопорядку, захисту прав і свобод громадян, матеріально-технічне 
забезпечення діяльності Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській 
області. 
7. Термін проведення звітності: щорічно. 

 

 

 

 

Замовник програми:  

Надвірнянський РВП ГУНП  
в ІваноФранківській області                
 

Керівник програми: 
Заступник сільського голови                                              Тарас ЮРЧИЛО 

 

 

 



КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА 

профілактики злочинності, зміцнення правопорядку, захисту прав і свобод 
громадян на території Пасічнянської сільської територіальної громади 

на 2022-2025 роки 

 

1. Обґрунтування доцільності розроблення програми 

Для належного виконання завдань покладених на поліцію важливе 
значення відіграють цільові програми профілактики злочинності та 
правопорушень. 

Протягом 2016-2020 років Надвірнянським районним відділом поліції 
вживалися організаційні та практичні заходи спрямовані на налагодження 
співробітництва з населенням, залучення громадян до профілактики 
правопорушень, боротьби зі злочинністю на території Надвірнянського району. 

Працівниками Надвірнянського РВП постійно проводяться організаційно-

практичні заходи, спрямовані на зміцнення правопорядку, охорону прав і 
свобод громадян, протидії проявам злочинності і корупції, забезпечення 
охорони публічного порядку і безпеки в районі. 

Значна увага приділяється покращенню стану дотримання законності при 
прийнятті та реєстрації заяв і повідомлень про вчинені кримінальні 
правопорушення та інші події, підвищення якості та оперативності реагування 
на кримінальні правопорушення. 

Керівництвом Надвірнянського районного відділу поліції вживаються дієві 
заходи, спрямовані на зміцнення довіри громадян до поліції, задоволення 
потреб кожної людини, посилення взаємодії з населенням, таким чином 
покращення іміджу відомства, а також підвищення авторитету поліції, 
створення її працівникам належних умов для роботи. 

 

2. Мета розроблення програми 

Метою розроблення програми є вирішення цілого ряду важливих завдань, 
що стосуються профілактики злочинності та правопорушень, зміцнення 
правопорядку і безпеки на території Пасічнянської сільської територіальної 
громади, забезпечення належної мобільності підрозділу поліції для 
попередження правопорушень та розкриття злочинів, профілактики 
злочинності, недопущення втягнення у злочинну діяльність нових соціальних 
груп, особливо неповнолітніх, витіснення злочинності з окремих сфер 
суспільного життя. Забезпечення активної наступальної протидії злочинності та 
досягнення темпів її розкриття, на основі чітко визначених пріоритетів, 
поступового нарощування зусиль держави і громадськості, вдосконалення 
законодавства, запобігання і розкриття злочинів. 

Програма розроблена на основі комплексного підходу до розв’язання 
проблем захисту суспільства та особи, майнових надбань від злочинних 
посягань і правопорушень, визначає досягнення специфічних для громади цілей 
та завдань щодо об’єднання зусиль органів державної влади, місцевого 
самоврядування, правоохоронних органів та громадськості у забезпеченні та 
зміцненні правопорядку. 



Досягненню цієї мети сприятимуть заходи, спрямовані на: 
- створення атмосфери суспільної нетерпимості до злочинності; 
- ослаблення дії криміногенних факторів; 
- недопущення втягнення у злочинну діяльність нових соціальних груп, 

особливо неповнолітніх, витіснення злочинності з окремих сфер 
суспільного життя; 

- створення комфортних умов поліцейських для якісної роботи та 
підвищення довіри населення до поліції. 

 

3. Фінансове забезпечення програми 

Комплексна програма профілактики злочинності розрахована на 2021-2025 

роки, проведення заходів якої передбачене на кожний календарний рік окремо. 
Програма фінансується з бюджету Пасічнянської сільської територіальної 
громади. 

Заходи Програми відповідно до визначених напрямів, орієнтовні строки, 
очікувані джерела та обсяги фінансування представлені у додатку до Програми, 
який затверджується щорічно, виходячи з можливостей дохідної частини 
бюджету Пасічнянської територіальної громади. 
 

4. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань 
виконавцем, зазначеним у Програмі. 

Відповідальні виконавці: 
− щорічно здійснює обґрунтовану оцінку результатів виконання 

Програми та за потреби готують пропозиції щодо продовження тих чи інших 
заходів; включення додаткових заходів, уточнення показників, обсягів і джерел 
фінансування, переліку виконавців/співвиконавців, строків виконання 
Програми та окремих заходів; 

− щорічно до 20 січня наступного за звітнім роком подає інформацію про 
виконання Програми для розгляду на сесії сільської ради 

оприлюднює на офіційних веб-сайтах інформацію про виконання 
Програми, дотримуючись строків та форми звітності. 

 

5. Очікувані результати виконання програми 

- зниження рівня злочинності на території громади; 
- зниження кількості вчинення злочинів раніше судимими особами; 
- захист особи та її майна від протиправних посягань; 
- матеріально-технічне забезпечення діяльності місцевого відділу поліції; 
- мінімізація злочинного впливу на молодь і підлітків, усунення причин і 

умов, що сприяють втягненню їх у протиправну діяльність; 
- зміцнення кадрового потенціалу правоохоронних органів. 

 

 

Заступник сільського голови                                              Тарас ЮРЧИЛО 

 



Додаток до комплексної програми профілактики 
злочинності, зміцнення правопорядку, захисту прав 
і свобод громадян на території Пасічнянської 
сільської територіальної громади на 2022-2025 роки 

 

Перелік заходів до комплексної програми профілактики злочинності, зміцнення правопорядку, захисту прав і свобод 
громадян на території Пасічнянської сільської територіальної громади на 2022 рік 

№ 

п/п 
Найменування заходу 

Ресурсне забезпечення 
програми 

Виконавець 

Термін 
виконання, 

роки 

Орієнтовні 
обсяги 

фінансування, 
тис. грн. 

Очікувані результати 

 
1 2 3 4 5 6 7 

1. З метою запобігання вчиненню злочинів та 
правопорушень, підтримання публічної безпеки 
та порядку на території Пасічнянської сільської 
територіальної громади, здійснення 
організаційно – практичних заходів, 
спрямованих на виявлення та припинення 
злочинних дій, забезпечення систематичного 
контролю за поведінкою осіб, які зловживають 
спиртними напоями, раніше судимих, 
забезпечення швидкого реагування на заяви та 
повідомлення громадян про вчинення 
кримінальних правопорушень та інших подій 

 

Придбання паливо-

мастильних матеріалів 
та автозапчастин для 

безперебійного 
функціонування 
автотранспорту 

Надвірнянського РВП 

 

Надвірнянський 
РВП 

 

 

2022 

 

25 

 

Підвищення якості 
оперативно-розшукової 

діяльності 
Надвірнянського РВП. 
Створення запасів для 

оперативного їх 
використання 

 Всього 2021 20 

 

 

Керівник програми: 
Заступник сільського голови                                                                                                                                     Тарас ЮРЧИЛО



Додаток 10 

до рішення сільської ради 

від 28.01.2022 № 1091-14/2022 

«Про затвердження місцевих програм» 

Паспорт 

Комплексної програми 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 2022-2025 роки 

1. Ініціатор розроблення програми (замовник) – Надвірнянський РВ УСБУ в 
Івано-Франківській області. 
2. Розробник програми – Надвірнянський РВ УСБУ в Івано-Франківській 
області. 
3. Термін реалізації програми – 2022-2025 роки. 
4. Етапи фінансування програми – щорічно з 2022 по 2025 роки. 
5. Обсяги фінансування програми: 

Роки 

Обсяги фінансування (тис. грн.) 

всього 

в т.ч. за джерелами фінансування 

Бюджет Пасічнянської 
територіальної громади 

інші джерела 

2022-2025, 

в т. ч.: 
100 100  

2022 25 25 - 

2023 25 25  

2024 25 25  

2025 25 25  

6. Очікувані результати виконання програми: 
Зниження росту правопорушень в сфері охорони державної таємниці, 
службової інформації та інформаційної безпеки, кібербезпека, недопущення 
нелегальної міграції, ввезення зброї та вибухівки, а також скоєння 
терористичних актів в регіоні. Крім того, підвищення якості оперативно-

розшукової та контррозвідувальної діяльності органів СБУ, забезпечення 
належного функціонування Надвірнянського РВ УСБУ. 
7. Термін проведення звітності: щорічно. 

 

 

Замовник програми:  

Надвірнянський РВ УСБУ 

в Івано-Франківській області                      Мар’ян ФІЦА 

 

Керівник програми: 

Заступник сільського голови                                              Тарас ЮРЧИЛО 
 

 



Комплексна 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 2022-2025 роки 

Керуючись Конституцією України (п. 2 ст. 119), законами України “Про 
Службу безпеки України” (ст. 18), “Про боротьбу з тероризмом” (ст.ст. 6, 9), 
“Про контррозвідувальну діяльність” та “Про оперативно-розшукову 
діяльність” Надвірнянським РВ Управління СБ України підготовлено 
Комплексну програму інформаційно-аналітичної роботи в інтересах органів 
державної влади та місцевого самоврядування з протидії проявам 
терористичного характеру та організованої злочинності, кібербезпеки на 
території Пасічнянської сільської територіальної громади на 2021-2025 роки 

 

Розділ 1. Основні положення. 
Тероризм – суспільно небезпечна діяльність, яка полягає у свідомому, 

цілеспрямованому застосуванні насильства шляхом захоплення заручників, 
підпалів, убивств, тортур, залякування населення та органів влади або вчинення 
інших посягань на життя чи здоров’я ні в чому не винних людей або погрози 
вчинення злочинних дій з метою досягнення злочинних цілей. 

Кібербезпека – безпека ІТ систем (обладнання та програм), вона являється 
частиною інформаційної безпеки будь-якої організації. Це захищеність життєво 
важливих інтересів людини і громадянина, суспільства та держави під час 
використання кіберпростору, за якої забезпечуються сталий розвиток 
інформаційного суспільства та цифрового комунікативного середовища, 
своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних і потенційних загроз 
національній безпеці України у кіберпросторі.  

Серед суб’єктів, які безпосередньо здійснюють боротьбу з тероризмом  у 
межах своєї компетенції та забезпечують кібербезпеку - є Служба безпеки 
України, яка є головним органом у загальнодержавній системі боротьби з 
тероризмом, з кібератаками, з організованою злочинністю тощо. 

Координацію діяльності суб’єктів, які залучаються до боротьби з 
тероризмом та кібератакою, здійснює Антитерористичний центр при Службі 
безпеки України (в подальшому АТЦ при СБ України), який складається з 
Міжвідомчої координаційної комісії та штабу, а також регіональних 
координаційних груп (в подальшому РКГ АТЦ) та їх штабів, які створюються 
при регіональних органах Служби безпеки України, а на місцях – районні 
підрозділи УСБ України. 

Служба безпеки України здійснює боротьбу з тероризмом шляхом 
проведення оперативно-розшукових заходів, спрямованих на запобігання, 
виявлення та припинення терористичної діяльності, у тому числі міжнародної; 
збирає інформацію про діяльність іноземних та міжнародних терористичних 
організацій; провадить у межах визначених чинним законодавством 
повноважень виключно з метою отримання упереджувальної інформації у разі 
загрози вчинення терористичного акту або при проведенні антитерористичної 



операції оперативно-технічні пошукові заходи у системах і каналах 
телекомунікацій, які можуть використовуватися терористами; забезпечує через 
Антитерористичний центр при Службі безпеки України організацію і 
проведення антитерористичних заходів, координацію діяльності суб’єктів 
боротьби з тероризмом відповідно до визначеної законодавством України 
компетенції; здійснює досудове слідство у справах про злочини, пов’язані з 
терористичною діяльністю; нейтралізує кібератаки та кіберінцидентів; 
забезпечує безпеку від терористичних посягань установ України за межами її 
території, їх співробітників та членів їхніх сімей. 

Кіберфахівці Служби безпеки України цілодобово дбають про 
інформаційну безпеку країни:  
 протидіють кіберрозвідкам іноземних держав; 
 займаються боротьбою з кібертероризмом і кібершпигунством; 
 здійснюють контррозвідувальні та оперативно-розшукові заходи; 
 протидіють спробам розхитати ситуацію в країні через різноманітні 

інформаційні «вкиди» 

Окрема увага – на виявленні та нейтралізації цільових кібератак. 
Найчастіше їх проводять на замовлення спецслужб іноземних держав. Зазвичай 
це загрози підвищеної складності. Об’єктами таких кібератак стають важливі 
комунікаційні системи державних органів і системи керування об’єктів 
критичної інфраструктури, тощо. 

Організаційне забезпечення роботи координаційних груп здійснюється 
регіональними органами Служби безпеки України. 

Метою даної програми антитерористичних заходів є розробка і 
здійснення скоординованих заходів районних органів державної влади та 
управління щодо запобігання терористичним актам та моніторинг рівня 
кібернетичної безпеки, висвітлення основних проблем розбудови національної 
системи кіберзахисту та визначення напрямів їх вирішення на території 
безпосередньо Яремчанської міської ради чи проти інтересів України. 

Основними завданнями Програми є: 

 своєчасне інформування органів влади та управління з питань забезпечення 
державної безпеки для прийняття управлінських рішень; 

 проведення моніторингу розвитку ситуації в районі оперативного 
обслуговування, пов’язаного у першу чергу з активізацією міжнародного 
тероризму і екстремізму; 

 активізація діяльності спеціальних служб та правоохоронних органів щодо 
отримання упереджувальної інформації про можливу загрозу вчинення 
терористичних актів на території міської ради проти національної безпеки та 
інтересів України; 

 залучення до організації і проведення антитерористичних операцій та 
спільно з РКГ АТЦ координація діяльності суб’єктів, які ведуть боротьбу з 
тероризмом чи залучаються до конкретних антитерористичних операцій; 

 участь у проведенні командно-штабних і тактико-спеціальних навчань і 
тренувань; 

 виявлення, нейтралізація та локалізація цільових кібератак; 



 забезпечення кібербезпеки за рахунок комплексного і безперервного 
застосування організаційно-правових та технічних методів захисту на різних 
рівнях реалізації; 

 вироблення спільних підходів у протидії кіберзагрозам, консолідації зусиль 
у розслідуванні та запобіганні кіберзлочинам; 

 недопущення використання кіберпростору;  
 створення методів та засобів протиборства в інформаційному та 

кібернетичному просторі; 
 ефективне забезпечення кібербезпеки спрямоване на скоординовані дії на 

національному, регіональному та міжнародному рівнях для запобігання, 
підготовки, реагування та відновлення інцидентів з боку органів влади, 
приватного сектору та громадянського суспільства. 

 забезпечення кращого розслідування, затримання і переслідування 
зловмисних агентів, подолання проблем кібербезпеки, тощо. 

 

Розділ 2. Організаційні заходи. 
2.1. У процесі здійснення оперативно-розшукової діяльності забезпечити 
здобуття та системний аналіз інформації, на основі якої готувати прогнозний 
моніторинг обстановки в районі оперативного обслуговування. Головну увагу 
акцентувати на виявленні передумов до назрівання надзвичайних ситуацій та 
негативних процесів в економічній, політичній і соціальній сферах. З 
урахуванням особливостей і гостроти викритих негативних процесів, 
здійснювати інформаційне забезпечення Яремчанської міської ради, установ і 
відомств для прийняття управлінських рішень. 
Виконавець: РВ УСБ України. 
2.2. З метою профілактики правопорушень у сфері державної безпеки, з 
використанням регіональних засобів масової інформації, розпочати практику 
регулярного доведення до населення регіону відомостей про факти викритої 
злочинної діяльності, що віднесена до компетенції органів Служби безпеки 
України, а також про стан злочинності і заходи, які вживаються щодо зниження 
її рівня. 
Виконавець: РВ УСБ України, місцеві засоби масової інформації. 
2.3. З метою посилення контролю за охороною основних державних установ, 
життєво важливих і техногенно-небезпечних об’єктів району розробити (І 
півріччя 2021 року), організувати та продовжувати виконання комплексу 
заходів, спрямованих на їх захист. 

Здійснити (ІІ півріччя 2021 року) заходи по удосконаленню механізму 
взаємодії органів влади та управління, по перевірці і аналізу стану безпеки, 
надійності охоронно-режимних та попереджувальних заходів на техногенно-

небезпечних об’єктах, визначенню та усуненню недоліків у цій сфері. 
Виконавець: РВ УСБ України. 

 

Розділ 3. Правоохоронні заходи. 
3.1. З метою прогнозування ситуації щодо сучасного розвитку кримінального 

середовища, яке може бути причетне до терористичної діяльності та кібератак, 



проводити (постійно) його моніторинг, проблему вивчати із зацікавленими 
підрозділами Яремчанського ВП ГУНП в Івано-Франківській області. 
Виконавець: РВ УСБ України, ВП ГУНП. 
3.2. З метою виявлення та перекриття каналів ввезення в регіон зброї, вибухівки 
та інших засобів терору розробити (І півріччя 2021 року) та впровадити дієву 
систему заходів щодо здобування упереджувальної інформації про їх вірогідні 
переміщення по території району оперативного обслуговування, в тому числі 
транзитні. 

Активізувати залучення населення до виявлення можливих місць 
концентрації нелегальних мігрантів в районі, висвітлювати через засоби 
масової інформації основні аспекти протидії незаконній міграції в контексті 
боротьби з міжнародним тероризмом. 
Виконавець: РВ УСБ України, ВП ГУНП. 
3.3. З метою удосконалення координаційних механізмів АТЦ при УСБ України 
та її штабу щодо взаємодії районних підрозділів міністерств та інших органів 
виконавчої влади і місцевого самоврядування, які залучаються до 
антитерористичних заходів, брати участь (постійно, згідно з окремо 
розробленим планом) із залученням спецпідрозділів УСБ України та ГУ НП  в 
Івано-Франківській області у відповідних командно-штабних і тактико-

спеціальних навчаннях та тренуваннях з протидії можливим терористичним 
проявам на базі уразливих у терористичному відношенні об’єктах та в місцях із 
масовим перебуванням людей. 
Виконавець: РВ УСБ України, ВП ГУНП, МВ УДСНС, відділ з питань 
надзвичайних ситуацій міської ради. 
3.4. У межах наданих повноважень здійснювати систематичний аналіз 
отримуваної інформації з проблем тероризму і політичного екстремізму, 
організованої злочинної діяльності насильницького спрямування і нелегальної 
міграції, захисту техногенно-небезпечних об’єктів, на підставі якої визначати 
передумови до загострення ситуації, а також забезпечити кібербезпеку на 
території Яремчанської міської ради та вносити зміни у відповідні спільні 
плани. 
Виконавець: РВ УСБ України. 
3.5. З метою запобігання перенесення на територію району діяльності 
міжнародних терористичних організацій, попередження проявів 
терористичного характеру, забезпечення безпеки населення району 
оперативного обслуговування, активізувати діяльність, розробляти та 
здійснювати додаткові заходи (постійно) щодо забезпечення надійного 
контролю за обстановкою в місцях масового скупчення людей, а також 
виявлення осіб, які виношують наміри здійснити теракти. 
Виконавець: РВ УСБ України. 
3.6. Постійно здійснювати нейтралізацію цільових кібератак, оперативно-

розшукові та профілактичні заходи.   
Виконавець: РВ УСБ України. 

 

 



Розділ 4. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення, очікувані 
результати. 

Фінансування здійснювати за рахунок коштів Державного, місцевих 
бюджетів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством. 
4.1. Для якісного виконання Надвірнянським РВ УСБУ в Івано-Франківській 
області покладених завдань щодо інформаційно-аналітичної роботи в інтересах 
органів державної влади та місцевого, протидії проявам терористичного 
характеру, участі в підготовці та проведенні кібератак,  антитерористичних 
операцій навчально-тренувального процесу - вирішити питання про виділення 
коштів для придбання паливно-мастильних матеріалів, запчастин для 
службових транспортних засобів та комп’ютерної техніки. 
Виконавець: РВ УСБ України. 
4.2.В результаті виконання запланованих заходів, передбачених вищевказаною 
Програмою, очікується зниження росту правопорушень в сфері охорони 
державної таємниці, службової інформації та інформаційної безпеки, 
недопущення незаконного ввезення зброї та вибухівки, а також скоєння 
терористичних актів та кібератак в регіоні. Крім того, очікується підвищення 
якості оперативно-розшукової та контррозвідувальної діяльності органів СБУ, 
авторитету правоохоронних органів в цілому, а також забезпечення належного 
функціонування Надвірнянського РВ УСБУ. 
 

Наше головне завдання – захист України та її громадян від будь-яких загроз 
сучасного світу.  
«Ваша безпека – наша турбота» - девіз СБУ, який ми щодня впроваджуємо в 
життя. Працюємо, аби кожен українець міг почувати себе захищеним. 
 

 

 

Замовник програми:  

Надвірнянський РВ УСБУ 

в Івано-Франківській області                      Мар’ян ФІЦА 

 

Керівник програми: 

Заступник сільського голови                                              Тарас ЮРЧИЛО 
 

 

 



ПЕРЕЛІК 

заходів, обсяги та джерела фінансування Комплексної програми 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 2022 рік 

№ 
п/п 

Найменування заходу 
Ресурсне забезпечення 

програми 
Виконавець 

Термін 
виконання, 

роки 

Орієнтовні 
обсяги 

фінансування, 
тис. грн. 

Очікувані результати 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  своєчасне інформування 

 органів влади та управління з питань 
забезпечення державної безпеки для прийняття 

управлінських рішень; 
 проведення моніторингу 

 розвитку ситуації в районі 
оперативного обслуговування, пов’язаного у 
першу чергу з активізацією міжнародного 
тероризму і екстремізму; 

 активізація діяльності 
 спеціальних служб та 

правоохоронних органів щодо отримання 
упереджувальної інформації про можливу загрозу 
вчинення терористичних актів на території 
міської ради проти національної безпеки та 
інтересів України; 
 залучення до організації і 
 проведення антитерористичних операцій та 
спільно з РКГ АТЦ координація діяльності 
суб’єктів, які ведуть боротьбу з тероризмом чи 
залучаються до конкретних антитерористичних 
операцій; 
 участь у проведенні 
командно-штабних і тактико-спеціальних навчань 
і тренувань; 

 

Придбання паливно-

мастильних 
матеріалів; Ремонт 
службових 
транспортних засобів; 
Придбання 
комп’ютерної 
техніки. 

 

Надвірнянський 
РВ УСБ України 

 

2022 

 

25 

 

зниження росту 
правопорушень в сфері 

охорони державної 
таємниці, службової 

інформації та 
інформаційної безпеки, 

недопущення незаконного 
ввезення зброї та вибухівки, 

а також скоєння 
терористичних актів та 

кібератак в регіоні. Крім 
того, очікується 

підвищення якості 
оперативно-розшукової та 

контррозвідувальної 
діяльності органів СБУ 



1 2 3 4 5 6 7 

 виявлення, нейтралізація та 

локалізація цільових кібератак; 
 забезпечення кібербезпеки 

 за рахунок комплексного і безперервного 
застосування організаційно-правових та 
технічних методів захисту на різних рівнях 
реалізації; 
 вироблення спільних 

підходів у протидії кіберзагрозам, консолідації 
зусиль у розслідуванні та запобіганні 
кіберзлочинам; 
 недопущення використання 

кіберпростору; 
 створення методів та  
засобівпротиборства в інформаційному та 
кібернетичному просторі; 
 ефективне забезпечення 

кібербезпеки спрямоване на скоординовані дії на 
національному, регіональному та міжнародному 
рівнях для запобігання, підготовки, реагування та 
відновлення інцидентів з боку органів влади, 
приватного сектору та громадянського 
суспільства. 
 забезпечення кращого 

 розслідування, затримання і переслідування 
зловмисних агентів, подолання проблем 
кібербезпеки. 

 

 Всього 2022 25 

 

 

Начальник Надвірнянського РВ УСБУ                                                                                                    Мар’ян ФІЦА



Додаток 11 

до рішення сільської ради 

від 28.02.2022 №1091-14/2022 

«Про затвердження місцевих програм» 

 

ПАСПОРТ 

Програми соціального захисту населення в Пасічнянській сільській 
територіальній громаді на 2022-2025 роки 

 

1. Ініціатор розроблення Програми: Відділ соціального захисту. 
2. Розробник Програми: Відділ соціального захисту. 

3. Термін реалізації Програми: впродовж 2022-2025 років. 
4. Етапи фінансування Програми: впродовж 2022-2025 років. 
5. Обсяги фінансування Програми (тис. грн.): 

Роки 

Очікувані обсяги фінансування (тис. грн.) 

всього 

в т.ч. за джерелами фінансування 

Бюджет Пасічнянської 
територіальної громади 

інші джерела 

2022-2025, 

в т.ч.: 
12544,4 12080 464,4 

2022 3136,1 3020,0 116,1 

2023 3136,1 3020,0 116,1 

2024 3136,1 3020,0 116,1 

2025 3136,1 3020,0 116,1 

6. Очікувані результати виконання Програми:  
Виконання визначених Програмою заходів підвищить рівень соціального 

захисту людей з інвалідністю, репресованих,  та інших категорій громадян, 
мешканців  Пасічнянської сільської територіальної громади, а також дасть 
можливість отримати додаткові соціальні гарантії та адресні допомоги, 
сприятиме вирішенню інших соціально-побутових питань різних соціально-

вразливих верств населення. 
7. Термін проведення звітності: за звітний період – до 25 грудня. 

 

 

 

Замовник програми: 

Відділ соціального захисту населення                          Андрій ВОЛЯНСЬКИЙ 

 

Керівник програми: 
Заступник сільського голови                                                       Ольга ГАНИШ 

 

 

 

 

 



ПРОГРАМА 

соціального захисту населення в Пасічнянській сільській територіальній 
громаді на 2022-2025 роки 

 

1. Вступ 

Програма соціального захисту населення в Пасічнянській сільській 

територіальній громаді на 2022 - 2025 роки (далі – Програма) розроблена 

відповідно до законів України  «Про соціальні послуги», «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основи соціального захисту 

ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про основи 

соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про статус ветеранів військової 
служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх 

соціальний захист», «Про статус і соціальний захист громадян, постраждалих 

внаслідок Чорнобильської катастрофи», інших актів законодавства. 
Програма соціального захисту населення – це комплекс заходів, що 

здійснюються на місцевому рівні у доповнення до державного соціального 
забезпечення (доплати, пільги, пенсії тощо). Реальна соціально-економічна 
ситуація сьогодення, доцільність поліпшення матеріального забезпечення та 
умов проживання окремих категорій громадян стали основними чинниками, що 
враховувались при розробці Програми.  

 

2. Загальні положення 

При проведенні аналізу та моніторингу здійснення заходів з метою 
запровадження у майбутньому ефективніших форм допомоги мешканцям 
громади, соціально-економічна ситуація, що склалася на сучасному етапі 
розвитку України, кризові явища у сфері економіки і фінансів зумовлюють 
необхідність посилення соціальної підтримки різних категорій громадян. 

Програма у частині надання допомог, пільг та інших соціальних виплат 
ґрунтується на створенні системи цільової адресної допомоги 
малозабезпеченим мешканцям, а також в окремих випадках – іншим категоріям 
громадян. 

 

3. Мета Програми 

Метою Програми є підвищення рівня соціального захисту потребуючих 
мешканців територіальної громади за рахунок коштів бюджету Пасічнянської 
сільської територіальної громади. 

 

4. Основні завдання Програми: 

- забезпечення реалізації механізму надання соціальної допомоги за 
принципами адресності, індивідуального підходу, доступності, відкритості та 
добровільності. 

- формування комплексної системи соціального захисту громадян, які 
потребують соціальної підтримки; 

- удосконалення системи надання соціальної допомоги найбільш 
вразливим верствам населення, посилення  адресної спрямованості; 



- підвищення якості соціального обслуговування громадян, які 
перебувають у складних життєвих обставинах; 

Одним з основних шляхів поліпшення соціальної ситуації у громаді є 
відповідне формування соціальної політики громади.  

 

5. Очікувані результати 

5.1. Реалізація заходів Програми забезпечить можливість отримати 
соціально незахищеним громадянам територіальної громади додаткову 
соціальну допомогу, що дозволить пом’якшити соціальну напругу, пов'язану з 
негативним впливом фінансово-економічної кризи і відчути реальну допомогу з 
боку Пасічнянської сільської ради. 

5.2 Завдяки реалізації Програми буде досягнута основна мета – 

покращення добробуту та якості життя мешканців Пасічнянської сільської 
об’єднаної територіальної громади.  

 

6. Джерела фінансування 

Фінансування Програми у частині надання допомог, пільг та інших 
соціальних виплат здійснюється за рахунок видатків загального та спеціального 
фонду бюджету Пасічнянської сільської територіальної громади, передбачених 
на відповідний рік. 

Заходи Програми відповідно до визначених напрямів, орієнтовні строки, 
очікувані джерела та обсяги фінансування представлені у додатку до Програми, 
який затверджується щорічно, виходячи з можливостей дохідної частини 
бюджету Пасічнянської територіальної громади. 

 

7. Координація та контроль за виконанням Програми 

Загальний контроль за ходом реалізації Програми здійснює заступник 
сільського голови, який координує питання гуманітарної сфери та діяльності 
виконавчих органів сільської ради. 

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань 
виконавцем, зазначеним у Програмі. 

Відповідальні виконавці: 
− щорічно здійснює обґрунтовану оцінку результатів виконання 

Програми та за потреби готують пропозиції щодо продовження тих чи інших 
заходів; включення додаткових заходів, уточнення показників, обсягів і джерел 
фінансування, переліку виконавців/співвиконавців, строків виконання 
Програми та окремих заходів; 

− щорічно до 20 січня наступного за звітнім роком подає інформацію про 
виконання Програми для розгляду на сесії сільської ради 

оприлюднює на офіційних веб-сайтах інформацію про виконання 
Програми, дотримуючись строків та форми звітності. 

 

Начальник відділу 

соціального захисту населення                                   Андрій ВОЛЯНСЬКИЙ 



Додаток 

до Програми соціального захисту населення в Пасічнянській 
сільській територіальній громаді на 2021-2025 роки 

 

Заходи з виконання Програми соціального захисту населення  
в Пасічнянській сільській територіальній громаді на 2021-2025 роки 

№ 

з/п 
Найменування заходу Виконавець 

Орієнтовані обсяги фінансування, 
тис. грн. 

Очікувані результати 

Всього 

В т. ч. 
Бюджет 
громади 

обласний 
бюджет 

1. Соціальна підтримка вразливих категорій населення 

1.1. 

Проведення акції  
"Великодній кошик" 

Сільська рада 50,0 50,0 - 

Придбання великодніх кошиків для 
соціально-незахищених категорій 
громадян, дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського 
піклування  

1.2. 

Проведення акції  
"Святий Миколай" 

Сільська рада 199,0 199,0 - 

Придбання новорічних подарунків 
для дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування та дітей, 
які перебувають в складних 
життєвих обставинах та інших 
категорій дітей 

1.3. Пільгове медичне обслуговування та безоплатне 
забезпечення лікарськими засобами осіб, які 
постраждали внаслідок (учасників ліквідації 
наслідків аварії на ЧАЕС) Чорнобильської 
катастрофи 

Сільська рада 21,1 - 21,1 

Покращення якості медичних 
послуг та безоплатне забезпечення 
лікарськими засобами для осіб, які 
постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи 

1.4. Видатки на поховання учасників бойових дій та 
осіб з  інвалідністю внаслідок війни 

Сільська рада 45,0 40,0 5,0 

Підтримка сімей учасників бойових 
дій та осіб з інвалідністю внаслідок 
війни 

1.5. Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення, в т.ч. на додаткові 
виплати ветеранам ОУН-УПА 

Сільська рада 72,0 - 72,0 

Поліпшення соціального захисту 
ветеранів ОУН-УПА 



1.6. Інші виплати населенню (в т.ч. виплата 
одноразової адресної матеріальної допомоги  та 
допомоги на поховання деяким  категоріям осіб) 

Сільська рада 2000,0 2000,0 - 

Поліпшення соціального захисту 
окремим категоріям громадян та 
підвищення рівня їх життя 

1.7. Надання пільг окремим категоріям громадян з 
оплати послуг стаціонарного зв’язку 

Сільська рада 1,0 1,0 - 
Поліпшення соціального захисту 
окремим категоріям громадян 

2.Соціальний захист та реабілітація людей з інвалідністю 

2.1. Відшкодування витрат, наданих пільг по оплаті 
житлово-комунальних послуг громадянам 
реабілітованим згідно статті 3 Закону України 
«Про реабілітацію жертв політичних репресій в 
Україні», які досягли пенсійного віку або стали 
інвалідами внаслідок репресій та членам їх сімей 
(подружжя, неповнолітні діти до 18 років, 
інваліди дитинства), що проживають разом з 
ними, незалежно від виду житла та форми 
власності на нього, та інвалідам по зору І-ІІ групи 
а також інвалідам по зору з дитинства до 18 років 
та членам їх сімей, сім’ям військовослужбовців, 
які загинули, або померли внаслідок поранення, 
контузій, каліцтва чи психічного розладу, 
одержаних під час бойових дій на території інших 
держав 

Сільська рада  200,0 200,0 - 

Поліпшення соціального захисту 
осіб з обмеженими фізичними 
можливостями, підвищення рівня їх 
життя 

3. Соціальне обслуговування і підтримка людей похилого віку 

3.1. Проведення заходів щодо відзначення 1жовтня 
Міжнародного дня громадян похилого віку та Дня 
ветерана в громаді 

Сільська рада 30,0 30,0 - 
Вшанування ветеранів та громадян 
старшого покоління громади 

3.2. Надання соціальних послуг особам похилого віку 
та особам з інвалідністю із залученням фізичних 
осіб та виплатою їм компенсації за надання 
соціальних послуг 

Сільська рада 500,0 500,0 - 

Поліпшення якості надання 
соціальних послуг шляхом 
залучення до їх надання фізичних 
осіб 

4. Інформаційно-роз’яснювальна робота щодо соціального захисту населення 

4.1. Надання населенню безкоштовної 
консультативної допомоги з питань забезпечення 
конституційних прав і гарантій соціально 

Відділ 
соціального 
захисту 

- - - 

Поліпшення обізнаності соціально 
незахищених категорій населення 
щодо їх конституційних прав та 



незахищених категорій громадян  населення гарантій 

4.2. Висвітлення в засобах масової інформації 
проблем осіб з обмеженими можливостями, 
людей похилого віку, багатодітних, 
малозабезпечених сімей, сімей внутрішньо 
переміщених осіб та шляхів їх вирішення 

Відділ 
соціального 
захисту 
населення 

- - - 

Привернення уваги суспільства до 
проблем осіб з обмеженими 
можливостями та соціально 
вразливих категорій сімей 

5. Кадрова підготовка спеціалістів відділу соціального захисту населення і установ соціального обслуговування громадян 

5.1. Проведення семінарів, нарад, тренінгів з питань 
соціального захисту населення, у тому числі з 
питань протидії торгівлі людьми, насильству в 
сім’ї, тендерної рівності 

Відділ 
соціального 
захисту 
населення 

- - - 

Підготовка професійних кадрів для 
роботи із соціально вразливими 
категоріями населення 

6. Соціальна підтримка сімей загиблих і постраждалих під час Революції Гідності 
6.1. Визначення соціально-побутових потреб сімей 

загиблих і постраждалих учасників Революції 
Гідності, учасників бойових дій, осіб, які 
перебувають чи перебували у складі 
добровольчих формувань, що утворилися для 
захисту незалежності, суверенітету та 
територіальної цілісності України, та інших 
громадян, які залучалися і брали безпосередню 
участь в антитерористичній операції та операції 
Об’єднаних сил в районах її проведення 

Відділ 
соціального 
захисту 
населення 

- - - 
Задоволення соціально-побутових 
потреб зазначених сімей та осіб тощо 

6.2. Налагодження співпраці з благодійними, 
волонтерськими, релігійними організаціями з 
метою залучення позабюджетних коштів для 
надання грошової і натуральної допомоги сім’ям 
загиблих і постраждалих учасників Революції 
Гідності 

Сільська рада - - - 

Поліпшення матеріального стану та 
побутових умов зазначених сімей та 
осіб 

7. Соціальна підтримка сімей загиблих і постраждалих учасників бойових дій, осіб, які перебувають чи перебували у складі добровольчих 
формувань що утворилися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, та інших громадян, які залучалися і 
брали безпосередню участь в антитерористичній операції та Операції Об’єднаних Сил в районах  її проведення 

7.1. Додаткова виплата бійцям-добровольцям, які 
брали участь у захисті територіальної цілісності 
та державного суверенітету на Сході України з 

Сільська рада 18,0 - 18,0 
Матеріальна підтримка сімей бійців-

добровольців 



розрахунку 500,0 грн. в місяць на одну особу 

 Надання матеріальної допомоги у зв’язку з 
втратою члена сім’ї, смерть якого пов’язана  з 
участю в антитерористичній операції та Операції 
Об’єднаних Сил  

Сільська рада - - - 
Матеріальна підтримка зазначених 
сімей   

7.2. Налагодження співпраці з благодійними, 
волонтерськими, релігійними організаціями з 
метою залучення позабюджетних коштів для 
надання грошової і натуральної допомоги сім’ям 
загиблих і постраждалих учасників бойових дій, 
осіб, які перебувають чи перебували у складі 
добровольчих формувань, що утворилися для 
захисту незалежності, суверенітету та 
територіальної цілісності України, та інших 
громадян, які залучалися і брали безпосередню 
участь в антитерористичній операції та операції 
Об’єднаних сил в районах її проведення 

Сільська рада - - - 

Поліпшення матеріального стану та 
побутових умов зазначених сімей та 
осіб 

Всього 3136,1 3020,0 116,1  

 

 

 

Начальник відділу соціального захисту населення                                                                                         Андрій ВОЛЯНСЬКИЙ 
 



Додаток 12 

до рішення сільської ради від 28.01.2022 

№1091-14/2021«Про затвердження 
місцевих програм» 

ПАСПОРТ 

Програми протидії захворюванню на туберкульоз 

в Пасічнянській сільській територіальній громаді  
на 2022-2025 роки 

 

1. Ініціатор розроблення заходів Програми – КП «Пасічнянський 
НЦПМД» 

2. Розробник заходів Програми – КП «Пасічнянський НЦПМД» 

3.  Термін реалізації заходів Програми –2022-2025 рр. 
4.  Етапи фінансування –щорічно, протягом 2022-2025 років 

5. Обсяги фінансування заходів Програми: 

Роки 

Обсяги фінансування (тис. грн.) 

всього 

в т.ч. за джерелами фінансування 

Бюджет Пасічнянської 
територіальної громади 

інші джерела 

2022-2025, 

в т.ч.: 
150 200  

2022 30 50 - 

2023 30 50 - 

2024 30 50 - 

2025 30 50 - 

6. Очікувані результати виконання заходів Програми: 
Виконання основних положень заходів  Програми дасть змогу  

- щорічно знижувати рівень захворюваності та смертності на туберкульоз;  
- запобігти поширенню мультирезистентного туберкульозу;  
- запобігти поширенню ВІЛ асоційованого туберкульозу та знизити рівень 

смертності від ко-інфекції (туберкульоз/ВІЛ-інфекція);  
- забезпечити своєчасне виявлення хворих на туберкульоз;   
- зменшити кількість хворих, що лікуються повторно та перервали курс 

лікування;   
- забезпечити належне функціонування системи моніторингу ефективності 

здійснених заходів щодо протидії захворюваності на туберкульоз. 
 

7. Термін проведення звітності: за звітний період – до 25 грудня. 
 

 

Замовник програми: 

Директор  
КП «Пасічнянський НЦПМД»                                  Оксана ЛАВРИНОВИЧ 

 

Керівник програми:  

Заступник сільського голови                                    Володимир КРОШКОВ 

 



Програма 

протидії захворюванню на туберкульоз  
в Пасічнянській територіальній громаді на 2022-2025 роки 

 

1. Загальна частина 

Туберкульоз – це захворювання, яке визнано не лише медичною, а й 
серйозною соціальною проблемою, що потребує повсякденної уваги та 
нагальних заходів щодо її вирішення з боку держави та громадськості.  

На тлі поступової стабілізації епідемічного процесу, на сьогодні 
становить загрозу поширення мультирезистентного туберкульозу та ко-інфекції 
(туберкульоз/ВІЛ-інфекція).  

Зокрема і в Пасічнянській територіальній громаді окреслилася низка 
невирішених проблем щодо захворюваності на туберкульоз, а саме:  

- недостатній рівень раннього виявлення туберкульозної інфекції у дітей, 
виявлення хворих на туберкульоз шляхом проведення туберкулінодіагностики 
серед контактних осіб та осіб, які належать до груп ризику, стосовно 
захворюванню на туберкульоз та ВІЛ-інфікованих;  

- погіршення ефективності лікування хворих на туберкульоз (в т.ч. 
внаслідок недостатнього оперативного оздоровлення хворих);  

- збільшення частоти мультирезистентного туберкульозу;  
- низький рівень фінансування та недотримання вимог інфекційного 

контролю, як наслідок зростання захворюваності серед медичних працівників;  
- зростання туберкульозу серед ВІЛ-інфікованих;  
- проблемним є питання впровадження сучасних методів діагностики 

хворих, зокрема комп’ютерної томографії. 
 На цьому фоні необґрунтовано, хаотично руйнується матеріально- 

технічна база фтизіатричної служби, а саме:  
- недостатньо виділяються кошти на проведення профілактики 

туберкульозу, в т.ч. на проведення виїзних флюорографічних обстежень 
населення у віддалених та гірських населених пунктах.  

В Україні склалася критична ситуація: в умовах соціально-економічної 
кризи, яка поглиблюється через військовий конфлікт на Сході країни, 
зростають ціни як на продовольчі, промислові товари, так і на комунальні 
послуги, знижується рівень життя населення, і як наслідок прогнозується 
погіршення епідемічної ситуації з туберкульозу, що потребуватиме проведення 
додаткових організаційних заходів та фінансових витрат.       

Зобов’язання органів державної виконавчої влади та місцевого 
самоврядування в цій ситуації полягають в тому, щоб посилити контроль за 
епідемією, забезпечити комплексне лікування, повноцінне харчування та 
профілактичні огляди. 

2. Мета Програми 

Метою Програми є поліпшення епідемічної ситуації в напрямку зниження 
рівня захворюваності та смертності від туберкульозу та ко-інфекції 
(туберкульоз/ВІЛ-інфекція), запобігання розвитку хіміорезистентного 
туберкульозу, підвищення ефективності лікування серед жінок та чоловіків 



шляхом врахування гендерних особливостей хворих осіб, поліпшення 
лабораторної діагностики, зниження темпів поширення мультирезистентного 
туберкульозу шляхом реалізації державної політики, що ґрунтується на 
принципах забезпечення загального та рівного доступу населення до 
високоякісних послуг з профілактики, діагностики і лікування туберкульозу. 

3. Основні завдання Програми 

Для досягнення визначеної цією Програмою мети слід забезпечити:  
- збільшення рівня раннього виявлення туберкульозної інфекції шляхом 

щорічного проведення туберкулінодіагностики та профілактичних 
флюорографічних оглядів;  

- підвищення ефективності лікування хворих на туберкульоз, з 
урахуванням гендерних особливостей вразливих груп осіб, в т.ч. шляхом 
збільшення рівня оперативного оздоровлення хворих;  

- стабілізацію та зниження поширення мультирезистентного туберкульозу 
шляхом відкриття відповідних відділень, забезпечення соціального супроводу 
хворих із врахуванням потреб жінок і чоловіків, створення та обладнання ДОТ-

кабінетів для їх контрольованого лікування;  
- зниження рівня захворюваності на туберкульоз серед ВІЛ- інфікованих, 

шляхом ранньої діагностики з урахуванням гендерних особливостей вразливих 
груп осіб;  

- належне дотримання вимог інфекційного контролю, з метою зниження 
захворюваності серед медичних працівників;  

4. Фінансове забезпечення заходів Програми 

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься у межах видатків, що 
передбачаються у місцевому бюджеті. 

Заходи Програми відповідно до визначених напрямів, орієнтовні строки, 
очікувані джерела та обсяги фінансування представлені у додатку до Програми, 
який затверджується щорічно, виходячи з можливостей дохідної частини 
бюджету Пасічнянської територіальної громади. 

5. Координація та контроль за ходом виконання Програми 
Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань 

виконавцем, зазначеним у Програмі. 
Відповідальні виконавці: 
− щорічно здійснює обґрунтовану оцінку результатів виконання 

Програми та за потреби готують пропозиції щодо продовження тих чи інших 
заходів; включення додаткових заходів, уточнення показників, обсягів і джерел 
фінансування, переліку виконавців/співвиконавців, строків виконання 
Програми та окремих заходів; 

− щорічно до 20 січня наступного за звітнім роком подає інформацію про 
виконання Програми для розгляду на сесії сільської ради 

оприлюднює на офіційних веб-сайтах інформацію про виконання Програми, 
дотримуючись строків та форми звітності. 
 

Директор  
КП «Пасічнянський НЦПМД»                                  Оксана ЛАВРИНОВИЧ



Додаток 

до Програми протидії захворюванню на туберкульоз  

в Пасічнянській сільській територіальній громаді 
на 2022-2025 роки  

 

Перелік 

заходів, обсяги та джерела  фінансування Програми протидії захворюванню 

на туберкульоз в Пасічнянській сільській територіальній громаді на 2022 рік 

 

№ 

з/п 
Найменування заходу Виконавець 

Термін 

вико- 

нання 

Орієнтовані обсяги 
фінансування, тис. грн. 

Очікувані результати 

всього 

в т.ч. за 
джерелами 

фінансування 

Бюджет 
громади 

інші 
джерела 

Профілактичні заходи  
1. Виявлення хворих шляхом проведення 

туберкулінодіагностики  серед контактних 
осіб і осіб, що належать до груп ризику 
стосовно захворюванню на туберкульоз та 
ВІЛ-інфікованих  

КП 
«Пасічнянський 

НЦПМД» 

2022 

рік 
30,0 30,0 - 

Збільшення виявлення хворих на туберкульоз 
серед контактних осіб та осіб  з груп ризику 
стосовно захворюванню на туберкульоз та 
ВІЛ-інфікованих.  

2. Раннє виявлення туберкульозної інфекції у 
дітей шляхом щорічного проведення 
туберкулінодіагностики 

КП 
«Пасічнянський 

НЦПМД» 

2022 

рік 
20,0 20,0 - 

Попередження захворюваності  на туберкульоз 
серед дитячого населення Своєчасне, на 100% 
виявлення дітей та підлітків з віражем" 
тубпроби 

 

 

Директор КП «Пасічнянський НЦПМД»                                                                                            Оксана ЛАВРИНОВИЧ 



 

Додаток  13 

до рішення сільської ради 

від 28.01.2022 №1091-14/2022«Про 
затвердження місцевих програм» 

 

 

ПАСПОРТ 

програми вдосконалення казначейського обслуговування бюджету 
Пасічнянської сільської територіальної громади за доходами та 

видатками  на 2022-2025 роки 

 
3. Ініціатор розроблення заходів Програми – Управління Державної казначейської 

служби України у Надвірнянському районі Івано-Франківської області 
4. Розробник заходів Програми – Управління Державної казначейської служби 

України у Надвірнянському районі Івано-Франківської області 
3.  Термін реалізації заходів Програми –2022-2025 рр. 
4.  Етапи фінансування –щорічно протягом 2022-2025 років 

5. Обсяги фінансування заходів Програми: 

Роки 

Обсяги фінансування (тис. грн.) 

всього 

в т.ч. за джерелами фінансування 

Бюджет Пасічнянської 
територіальної громади 

інші джерела 

2022-2025, 

в т.ч.: 
100 100  

2022 25 25 - 

2023 25 25 - 

2024 25 25 - 

2025 25 25 - 
 

6. Очікувані результати виконання заходів Програми: 
Виконання основних положень заходів  Програми дасть змогу  
1. Вдосконалення якості та оперативності казначейського 

обслуговування розпорядників коштів бюджету Пасічнянської сільської 
територіальної громади. 

2. Оновлення комп’ютерної та офісної техніки Управління 
Державної казначейської служби України у Надвірнянському районі Івано-

Франківської області для запровадження  системи дистанційного 
обслуговування клієнтів “Клієнт Казначейства - Казначейство”. 

3. Прискорення  взяття зобов’язань розпорядниками коштів та 
поєднання цього процесу з вдосконаленням планування видатків 
розпорядниками коштів, що позитивно впливатиме на зменшення залишків 
коштів на рахунках розпорядників коштів та суттєво спростить процедури 
щорічного закриття бюджетного року. 

 

 



7. Термін проведення звітності: за звітний період – до 25 грудня. 
 

 

 

 

Замовник програми: 

Начальник Управління  
Державної казначейської служби України  
у Надвірнянському районі  
Івано-Франківської області                                             Надія ПОЛАТАЙКО 

 

Керівник програми:  

Заступник сільського голови                                                  Тарас ЮРЧИЛО 



Програма вдосконалення казначейського обслуговування бюджету 
Пасічнянської сільської територіальної громади за доходами та 

видатками  на 2022-2025 роки 

 

Розділ 1. Основні положення. 
Основу нормативно-правової бази, згідно з якою здійснюється 

казначейське обслуговування бюджету Пасічнянської сільської 
територіальної громади  за видатками складають Бюджетний кодекс України 
та Порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів, 
затверджений наказом Міністерства фінансів України від 23.08.2012 р. № 
938. 

Порядком регламентуються організаційні взаємовідносини між 
органами Державної казначейської служби, фінансовими органами, 
платниками податків, розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів у 
процесі казначейського обслуговування місцевих бюджетів. 

Відповідно до положень Бюджетного кодексу повноваження органів 
казначейства у частині обслуговування місцевих бюджетів за видатками 
зосереджується на посиленні контролю за рухом коштів місцевих бюджетів, 
своєчасному попередженні їх нецільового використання та впровадженні 
нових засад управління бюджетними зобов'язаннями. 

Основним завданням органів казначейства в процесі обслуговування 
бюджету Пасічнянської сільської територіальної громади є сприяння 
виконанню бюджетної політики місцевого самоврядування та здійсненню 
ефективного управління коштами Пасічнянської сільської територіальної 
громади. Це завдання має бути реалізоване через створення ефективної 
системи оперативного управління фінансами територіальної громади. 

Основними завданнями Програми є: 

 підвищення якості та оперативності казначейського обслуговування  
розпорядників коштів бюджету Пасічнянської сільської територіальної 
громади;  

 удосконалення системи дистанційного обслуговування клієнтів “Клієнт 
Казначейства - Казначейство”; 

 прискорення  взяття зобов’язань розпорядниками коштів та поєднання 
цього процесу з вдосконаленням планування видатків розпорядниками 
коштів, що позитивно впливатиме на зменшення залишків коштів на 
рахунках розпорядників коштів та суттєво спростить процедури щорічного 
закриття бюджетного року. 

 формування ефективної співпраці Пасічнянської сільської ради з 
Управлінням Державної казначейської служби України у Надвірнянському 
районі Івано-Франківської області для прийняття управлінських рішень. 

 

Розділ 2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована 
Програма 

Для вдосконалення казначейського обслуговування бюджету 
Пасічнянської сільської територіальної громади спрямованого на те, щоб 



казначейське обслуговування зробити максимально зручним для клієнтів та в 
контексті запровадження системи дистанційного обслуговування клієнтів 
“Клієнт Казначейства-Казначейство”, зменшення документообігу на 
паперових носіях, тобто надання розпорядникам та одержувачам коштів 
документів виключно в електронному вигляді та можливості в режимі on-line 

моніторити стан реєстрації бюджетних фінансових зобов’язань, існує гостра 
потреба в оновленні комп’ютерної та офісної техніки управління 
Казначейства, яка на сьогоднішній день морально застаріла та фізично 
зношена. 

Разом з тим, щоденне надання виписок розпорядникам/одержувачам 
коштів місцевого бюджету на паперових носіях вимагає значних обсягів 
витратних матеріалів, зокрема перфорованого та ксероксного паперу, 
стрічок, картриджів та інших комплектуючих. Систематичний вихід з ладу 
комп’ютерної техніки, відсутність швидкісного матричного принтера для 
друкування виписок, брак паперу та разом з тим вкрай обмежене 
фінансування з Державного бюджету не дає можливості забезпечити якісне 
та оперативне обслуговування клієнтів управління Казначейства.  

 
3.Мета і основні завдання 

1. Підвищення якості та оперативності казначейського 
обслуговування  розпорядників коштів бюджету Пасічнянської сільської 
територіальної громади;  

2. Удосконалення системи дистанційного обслуговування клієнтів 
“Клієнт Казначейства - Казначейство”; 

3. Формування ефективної співпраці Пасічнянської сільської ради з 
Управлінням Державної казначейської служби України у Надвірнянському 
районі Івано-Франківської області для прийняття управлінських рішень. 

 
4. Очікувані результати виконання Програми 

4. Вдосконалення якості та оперативності казначейського 
обслуговування розпорядників коштів бюджету Пасічнянської сільської 
територіальної громади. 

5. Оновлення комп’ютерної та офісної техніки Управління 
Державної казначейської служби України у Надвірнянському районі Івано-

Франківської області для запровадження  системи дистанційного 
обслуговування клієнтів “Клієнт Казначейства - Казначейство”. 

6. Прискорення  взяття зобов’язань розпорядниками коштів та 
поєднання цього процесу з вдосконаленням планування видатків 
розпорядниками коштів, що позитивно впливатиме на зменшення залишків 
коштів на рахунках розпорядників коштів та суттєво спростить процедури 
щорічного закриття бюджетного року. 
 

5.Фінансове забезпечення програми 
Фінансування завдань, поставлених програмою здійснюється за рахунок 

коштів бюджету Пасічнянської сільської територіальної громади, а також 



інших джерел, не заборонених законодавством у вигляді передачі 
міжбюджетних трансфертів відповідно до глави 13 Бюджетного кодексу 
України. 

Заходи Програми відповідно до визначених напрямів, орієнтовні строки, 
очікувані джерела та обсяги фінансування представлені у додатку до 
Програми, який затверджується щорічно, виходячи з можливостей дохідної 
частини бюджету Пасічнянської територіальної громади. 
 

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми 
Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і 

завдань виконавцем, зазначеним у Програмі. 
Відповідальні виконавці: 
− щорічно здійснює обґрунтовану оцінку результатів виконання 

Програми та за потреби готують пропозиції щодо продовження тих чи інших 
заходів; включення додаткових заходів, уточнення показників, обсягів і 
джерел фінансування, переліку виконавців/співвиконавців, строків 
виконання Програми та окремих заходів; 

− щорічно до 20 січня наступного за звітнім роком подає інформацію 
про виконання Програми для розгляду на сесії сільської ради 

оприлюднює на офіційних веб-сайтах інформацію про виконання Програми, 
дотримуючись строків та форми звітності. 

 

7. Організаційне забезпечення програми 

Виконавець – Управління Державної казначейської служби України у 
Надвірнянському районі Івано-Франківської області 

 

 

 

Начальник управління Державної  
казначейської служби України  
у Надвірнянському районі 
 Івано-Франківської області                                            Надія ПОЛАТАЙКО 

 

 

 



Перелік 

заходів, обсяги та джерела фінансування на виконання Програми 

вдосконалення казначейського обслуговування бюджету Пасічнянської сільської територіальної громади за доходами та 
видатками  на 2022 рік 

№ 

п/п 
Найменування заходу Виконавець 

Термін 

виконання 

Орієнтовані обсяги фінансування, тис. грн. 

Очікувані 
результати Роки Всього 

в т.ч. за джерелами фінансування 

Бюджет 
територіальної 

громади 

Інші джерела 

 
1 2 3 4 5 6 7 9 10 

Профілактичні заходи  
1 Придбання комп’ютерної техніки, 

витратних матеріалів (ксероксного 
та перфорованого паперу, стрічок, 
картриджів, господарських товарів), 
заправка картриджів, інші видатки. 

УДКСУ в 
Надвірнянсько
му районі 
Івано-

Франківської 
області 

2022 2022 25,0 25,0 - Підвищення якості 
та оперативності 
казначейського 
обслуговування  
розпорядників 
коштів бюджету 
Пасічнянської 
сільської 
територіальної 
громади 

 

Начальник управління Державної  
казначейської служби України  
у Надвірнянському районі 
 Івано-Франківської області                                                                                                            Надія ПОЛАТАЙКО 



Додаток 14 

до рішення сільської ради 

від 28.01.2022 №1091-14/2022«Про 
затвердження місцевих програм» 

 

 

ПАСПОРТ 

програми підтримки діяльності Надвірнянського міськрайонного сектору 
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 2022-2025 роки 

 
1. Ініціатор розроблення заходів Програми – Надвірнянський міськрайонний сектор 

філії Державної установи «Центр пробації» в Івано-Франківській області  
2. Розробник заходів Програми – Надвірнянський міськрайонний сектор філії 

Державної установи «Центр пробації» в Івано-Франківській області 
3.  Термін реалізації заходів Програми –2022-2025 рр. 
4.  Етапи фінансування –щорічно протягом 2022-2025 років 

 

5. Обсяги фінансування заходів Програми: 

Роки 

Обсяги фінансування (тис. грн.) 

всього 

в т.ч. за джерелами фінансування 

Бюджет Пасічнянської 
територіальної громади 

інші джерела 

2022-2025, 

в т.ч.: 
40 40  

2022 10 10 - 

2023 10 10 - 

2024 10 10 - 

2025 10 10 - 
 

 

6. Очікувані результати виконання заходів Програми: 
Виконання основних положень заходів  Програми дасть змогу  
- зниження рівня злочинності та кількості повторних злочинів, ослаблення 

суспільної напруги, викликаної її впливом; 
- мінімізація злочинного впливу на молодь та підлітків, усунення причин і 

умов, що сприяють втягненню їх у протиправну діяльність; 
- сприяння ресоціалізації осіб, які готуються до звільнення з місць 

позбавлення волі; 
- досягнення належного рівня фінансового і матеріального забезпечення 

органу пробації та профілактичної діяльності. 
 

 

 



7. Термін проведення звітності: за звітний період – до 25 грудня. 
 

 

 

 

Керівник програми:  

Заступник сільського голови                                                  Тарас ЮРЧИЛО 

 

Замовник програми: 

Начальник Надвірнянського  
міськрайонного сектору  
філії Державної установи «Центр пробації»  
в Івано-Франківській області                                                Роман КОСТРИБА 



Програма підтримки діяльності Надвірнянського міськрайонного 
сектору 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 2022-2025 роки 

 

І. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 вересня 
2017 року №655-р «Про утворення державної установи «Центр пробації», 
підпункту 13.1 пункту 12 Положення про Міністерство юстиції України, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року 
№ 228 утворено Державну установу «Центр пробації». 

Наказом Державної установи «Центр пробації» від 4 липня 2019 року 
№543/ОД-19 затверджено Положення про Надвірнянський міськрайонний 
сектор філії Державної установи «Центр пробації» в Івано-Франківській області  
(далі – сектор). 

Злочинність залишається одним з головних чинників, який суттєво впливає 
на проведення соціально-економічних перетворень, і становить реальну загрозу 
безпеці жителів на території об’єднаної територіальної громади. 

У цих умовах особливо важливим є забезпечення повноцінного 
функціонування органів, робота яких спрямована на зменшення злочинності, і 
для цього мають бути створенні всі необхідні умови. На жаль, дані органи 
мають недостатнє фінансування з центрального бюджету, що є одним з 
факторів зростання злочинності, а ефективність профілактичних заходів є 
недостатньою. 

Одним із таких органів є Надвірнянський міськрайонний сектор філії 
Державної установи «Центр пробації» в Івано-Франківській  області 
Міністерства юстиції України (надалі – Надвірнянський МРС), що був 
створений відповідно до Закону України «Про пробацію», основною метою 
якого є забезпечення безпеки суспільства шляхом виправлення засуджених, 
запобігання вчиненню ними повторних кримінальних правопорушень. 

Працівники Надвірнянського МРС виконують кримінальні покарання, не 
пов’язані з позбавленням волі, адміністративні стягнення у виді громадських, 
виправних та суспільно корисних робіт, здійснюють нагляд за особами 
звільненими від відбування покарання з випробуванням, складають досудові 
доповіді (забезпечення суду формалізованою інформацією, що характеризує 
обвинуваченого, з метою прийняття судом справедливого рішення щодо міри 
покарання). 

З метою реалізації пробаційних програм та інших соціально-виховних 
заходів, спрямованих на усунення криміногенних чинників в житті засуджених, 
які сприяють скоєнню ними нових правопорушень, Надвірнянський МРС має 
на меті залучати додатково й інші наявні ресурси громади - органи державної 
влади, а також волонтерів пробації, підприємства, установи та організації 
незалежно від форми власності. Окрім цього Надвірнянський МРС в певній мірі 
спрямовує і координує діяльність усіх органів, залучених до роботи з особами 



звільненими з місць відбування покарання, а також із засудженими звільненими 
від відбування покарання з випробуванням. 

Однак, ефективне виконання Надвірнянським МРС вище зазначених 
функцій та покладених на нього завдань, у тому числі щодо здійснення 
контролю за особами, які перебувають на обліку пробації неможливе без 
належного матеріально-технічного забезпечення, яке на сьогоднішній день є 
недостатнім. 

Створення програми, метою якої є забезпечення підвищення загального 
рівня безпеки, зменшення кількості правопорушень, забезпечення безпеки 
населення Пасічнянської сільської територіальної громади шляхом розроблення 
та здійснення комплексу заходів, спрямованих на усунення причин та умов 
учинення протиправних діянь, а також налагодження дієвої співпраці органу 
пробації та місцевих органів виконавчої влади у сфері виправлення та 
проведення на достатньому рівні соціально-виховної роботи серед засуджених, 
покращення умов праці персоналу Надвірнянського МРС, що сприятиме 
запобіганню скоєнню засудженими нових кримінальних правопорушень. 

Фінансування заходів програми передбачається здійснювати за рахунок 
коштів бюджету територіальної громади в межах можливостей його дохідної 
частини, виходячи з конкретних завдань, а також за рахунок інших джерел, не 
заборонених чинним законодавством. 

Враховуючи особливості цільової категорії, з якою працює персонал 
пробації, останній потребує додаткового захисту та мінімізації ризиків 
особистої безпеки. 

Саме тому в основу даної Програми покладено принцип об’єднання зусиль 
виконавчих органів місцевого самоврядування, депутатського корпусу, 
правоохоронних органів та громадськості для забезпечення належного стану 
охорони громадського порядку та профілактики злочинності на території 
Пасічнянської сільської територіальної громади. 

 

ІІ. Мета Програми 

Метою цієї Програми є забезпечення підвищення загального рівня безпеки, 
зменшення кількості правопорушень, вжиття заходів, спрямованих на усунення 
причин та умов учинення протиправних діянь, а також налагодження дієвої 
співпраці органів пробації та Пасічнянської сільської територіальної громади в 
зазначеній сфері. 

 

ІІІ. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів 
та джерел фінансування, строки виконання завдань, заходів 

Досягненню цієї мети сприятимуть заходи, спрямовані на: 
- активізацію діяльності виконавчих органів Пасічнянської сільської 

територіальної громади, пробації, та інших установ, що пов’язані з 
профілактикою правопорушень; 

- підвищення координації спільних зусиль профілактики правопорушень 
між органами місцевого самоврядування, пробації та інших установ, які 
працюють із засудженими, або звільненими від відбування покарання з 



випробуванням з метою уникнення дублювання функцій та поліпшення якості 
процедур, що виконуються при роботі із цією категорією осіб; 

- підвищення рівня правової освіти у клієнтів та правового виховання 
молоді шляхом запровадження сучасних форм і методів профілактики; 

- профілактика правопорушень, спрямована на соціальну адаптацію осіб, 
що звільняються з місць позбавлення волі, у разі необхідності; 

- запобігання втягненню у злочинну діяльність нових соціальних груп, 
особливо неповнолітніх; 

- висвітлення в засобах масової інформації діяльності органів місцевого 
самоврядування, пробації, та інших установ щодо профілактики 
правопорушень, з метою підвищення поінформованості громадян; 

- створення належних умов на базі Надвірнянського МРС, що надасть 
змогу покращити роботу в частині проведення соціально-виховної роботи, 
реабілітації, ресоціалізації осіб, засуджених до покарань без позбавлення волі, 
що сприятиме запобіганню скоєнню ними нових кримінальних правопорушень. 

Внаслідок профілактичного та соціально-виховного впливу на осіб, які 
перебувають на обліку в пробації очікується: 

- зниження рівня злочинності та кількості повторних злочинів, ослаблення 
суспільної напруги, викликаної її впливом; 

- мінімізація злочинного впливу на молодь та підлітків, усунення причин і 
умов, що сприяють втягненню їх у протиправну діяльність; 

- сприяння ресоціалізації осіб, які готуються до звільнення з місць 
позбавлення волі; 

- досягнення належного рівня фінансового і матеріального забезпечення 
органу пробації та профілактичної діяльності. 

 

ІV. Порядок використання коштів бюджету та ресурсне 
забезпечення Програми 

Фінансування заходів Програми передбачається здійснювати за рахунок 
коштів бюджету Пасічнянської сільської територіальної громади в межах 
можливостей її дохідної частини, виходячи з конкретних завдань, а також за 
рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством. 

Щорічно в бюджеті передбачаються видатки на фінансування заходів, 
пов’язаних з реалізацією положень Програми. Відповідно до рішення 
Пасічнянської сільської ради по виконанню Програми проводиться 
фінансування для реалізації переліку заходів Програми (згідно додатку 3 
Програми) щодо закупівлі основних засобів та витратних матеріалів для 
покращання роботи Надвірнянського міськрайонного сектору філії Державної 
установи «Центр пробації» в Івано-Франківській області в частині здійснення 
наглядових та соціально-виховних заходів відносно засуджених, які 
перебувають на обліку.  

Надвірнянський міськрайонний сектор філії Державної установи «Центр 
пробації» в Івано-Франківській області проводить цільове використання 
основних засобів та витратних матеріалів придбаних Пасічнянською ОТГ. 



Обсяги фінансування можуть бути змінені в установленому чинним 
законодавством порядку. Пасічнянська ОТГ у межах чинного законодавства 
сприяє Надвірнянському МРС у вирішенні поточних проблем забезпечення 
службової діяльності. 

 

V. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Головним розпорядником коштів є Пасічнянська сільська рада, яка 
здійснює контроль за ходом виконання Програми. Виконавцем Програми є 
Надвірнянський міськрайонний сектор Державної установи «Центр пробації». 

Щорічно по закінченню фінансового року Надвірнянський міськрайонний 
сектор філії Державної установи «Центр пробації» в Івано-Франківській області 
інформує Пасічнянську сільську раду про цільове використання основних 
засобів та витратних матеріалів. 

 

 

 

Начальник Надвірнянського  
міськрайонного сектору  
філії Державної установи «Центр пробації»  
в Івано-Франківській області                                                Роман КОСТРИБА 

 

 



Перелік 

заходів, обсяги та джерела фінансування на виконання Програми підтримки діяльності Надвірнянського міськрайонного 
сектору 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 2022 рік 

 

 

№ 

п/п 
Найменування заходу Виконавець 

Термін 

виконання 

Орієнтовані обсяги фінансування, тис. грн. 

Очікувані 
результати Роки Всього 

в т.ч. за джерелами фінансування 

Бюджет 
територіальної 

громади 

Інші джерела 

 
1 2 3 4 5 6 7 9 10 

Профілактичні заходи  
1 Придбання комп’ютерної техніки, 

витратних матеріалів (ксероксного 
та перфорованого паперу, стрічок, 
картриджів, господарських товарів), 
заправка картриджів, інші видатки. 

Надвірнянськи
й МС ДУ 
«Центр 
пробації» 

2022 2022 10,0 10,0 - зниження рівня 
злочинності та 
кількості повторних 
злочинів, 
ослаблення 
суспільної напруги, 
викликаної її 
впливом 

 

 

 

Начальник Надвірнянського  
міськрайонного сектору  
філії Державної установи «Центр пробації»  
в Івано-Франківській області                                                                                                                                    Роман КОСТРИБА



Додаток 15 

до рішення сільської ради 

від 28.01.2022 №1091-14/2022«Про 
затвердження місцевих програм» 

 

ПАСПОРТ 

Цільової програми «Духовне життя» на 2022-2025 роки 

 

1. Ініціатори розроблення Програми (замовники): Управління освіти, 
культури, молоді та спорту Пасічнянської сільської ради. 

2. Розробники Програми: Управління освіти, культури, молоді та спорту 
Пасічнянської сільської ради  

3. Терміни реалізації Програми: 2022-2025 роки. 
4. Етапи фінансування Програми: протягом року. 
5. Обсяги фінансування Програми: 

Роки 

Обсяги фінансування (тис. грн.) 

всього 

в т.ч. за джерелами фінансування 

Бюджет 
територіальної громади 

інші джерела 

2022-2025, 

в т.ч.: 
150 150  

2022 500 500 - 

2023 500 500 - 

2024 500 500 - 

2025 500 500 - 

6. Очікувані результати виконання Програми 
– покращення умов для задоволення духовних потреб жителів громади; 
– забезпечення просвітницької та виховної ролі національної духовної 

культури; 
– вирішення актуальних питань духовно-релігійної сфери; 
– поліпшення співпраці між владними структурами, громадськістю та 

церквами; 
– створення стійкого позитивного іміджу спільної діяльності сільської 

ради, релігійних громад, об’єднань громадян; 
– розширення ролі церкви у суспільному житті, становлення її як 

повноцінного інституту громадянського суспільства; 
– активізація громад шляхом надання фінансових та інформаційних 

ресурсів у вирішенні релігійно-духовних проблем; 
– збереження та належне використання культових споруд, пам’яток 

архітектури; охорона пам’яток сакральної архітектури та мистецтва, 
недопущення дій, що призводять до їх втрати; 

– вирішення питання ремонтно-реставраційних робіт церков; 
– створення умов для вільної та різноманітної мистецької творчості 

духовно-релігійного спрямування; 



– фінансова підтримка засобів масової інформації духовно-релігійного 
спрямування; 

– створення інформаційної бази даних ініціативних груп та організацій, які 
діють в релігійно-духовних інтересах територіальної громади з подальшим її 
поповненням; 

– створення умов для належного міжконфесійного функціонування; 
– виховання патріотизму на основі історії та культури рідного краю; 
– проведення різноманітних заходів за участю представників громадських 

та релігійних організацій  а також представників української діаспори. 
  

7. Терміни проведення звітності: 
Відповідно до поставлених мети та завдань, визначених Програмою, 

замовник подає сільській раді: 
- звіт про результати виконання Програми за підсумками року – до 10 

лютого наступного за звітним року; 
- інформацію про хід виконання Програми - щоквартально до 15 числа 

місяця, наступного за звітним кварталом. 
 

 

 

Замовник Програми: 
Начальник Управління  
освіти, культури, молоді та спорту  
Пасічнянської сільської ради                                                  Надія ТИМЧУК 

 

Керівники Програми: 
Заступник сільського голови                                      Володимир КРОШКОВ 



Цільова програма «Духовне життя» на 2022-2025 роки 

 

Вступ 

В Україні проходить формування державно-церковних відносин. 
Сформувалася суспільна потреба у церкві як важливій інституції 
громадянського суспільства. 

Однак, практика здійснення державної політики в цій сфері не сприяє 
піднесенню її ролі в державотворчих процесах, не формує структури 
громадянського суспільства для єдиного духовного простору, не сприяє 
розвитку позитивних тенденцій у духовно-культурній сфері суспільного буття 
України. Все це виходить з того, що “церква (релігійні організації) в Україні 
відокремлена від держави” – так написано в Законі України “Про свободу 
совісті та релігійні організації”. Цей Закон зіграв певну роль у нормалізації 
взаємовідносин держави і церкви. Але необхідно відмітити, що ним не 
регулюються відносини між церквою та місцевим самоврядуванням, особливо 
його представницькими органами – радами. 

Певні проблеми у суспільстві створює також недостатня законодавча 
врегульованість таких питань, як відносини між школою і церквою. 

В Пасічнянській сільській територіальній громаді діє 12 релігійних 
організацій. У релігійних організаціях 14 осіб виконують обов’язки служителів 
культу. 

Найбільшою за чисельністю є релігійна організація Української Греко-

Католицької Церкви (УГКЦ). 
Релігійні потреби віруючі задовольняють у 14 культових спорудах. 
Зважаючи на ситуацію, що склалася, в даний час перед Пасічнянською 

сільською радою постало завдання збереження подальшого позитивного 
розвитку владно-церковних відносин. Для його забезпечення розроблена 
Цільова програма “Духовне життя” на 2022-2025 роки. 

Прийняття цієї Програми зумовлено такими причинами: 
– потребою інтенсифікації становлення громадянського суспільства; 
– задоволенням зростаючої потреби громадянського суспільства в 

існуванні церкви як його важливої інституції; 
– потребою у забезпеченні паритету взаємовідносин церкви і держави; 
– необхідністю забезпечення належного рівня суспільної моралі; 
– невідповідністю окремих положень чинного законодавства України 

вимогам і реаліям сучасного релігійно-церковного життя та суспільного життя 
в цілому; 

– унеможливленням втручання органів державної влади у внутрішню 
діяльність релігійних організацій; 

– необхідністю сприяння мінімізації та подолання міжцерковних протиріч і 
конфліктів; 

– необхідністю нейтралізації спроб використання церкви та релігійних 
організацій у політичних цілях; 

– необхідністю окреслення кола сучасних потреб у взаємовідносинах 
церкви і місцевої влади, шляхів та механізмів їх розв’язання; 



– потребою свободи творчості, доступу до культурних надбань, активної 
участі людей, особливо молоді, у культурно-мистецьких і релігійно-церковних 
процесах; 

– необхідністю збереження національної культурної спадщини як основи 
національної культури; 

– забезпеченням розвитку культури і духовності Української нації, форму-

ванням цілісної національно-культурної ідентичності; 
– необхідністю виховання шанобливого ставлення людей до історичної 

пам’яті Українського народу: пам’яток нашої історії, культури, археології та 
архітектури, а також їхнього збереження; 

– необхідністю подальшої демократизації владно-церковних 
взаємовідносин. 

Законодавча база для розроблення Програми: 
– Закон України від 23.04.1991 р. № 987-ХІІ “Про свободу совісті та 

релігійні організації”; 
– Постанова Верховної Ради Української РСР від 23.04.1991 р. № 988-ХІІ 

“Про порядок введення в дію Закону України “Про свободу совісті та релігійні 
організації”; 

– Указ Президента України від 21.03.2002 р. № 279/2002 “Про невідкладні 
заходи щодо остаточного подолання негативних наслідків тоталітарної 
політики колишнього Союзу РСР стосовно релігії та відновлення порушених 
прав церков і релігійних організацій”; 

– Доручення Президента України від 08.07.2005 р. № 1-1/657 “Про 
удосконалення владно-церковних відносин, відновлення порушених прав і 
законних інтересів релігійних організацій, прискорення розв’язання актуальних 
проблем у їхній діяльності”; 

– Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.09.2002 р. № 564-р 
“Про перспективний план невідкладних заходів щодо остаточного подолання 
негативних наслідків політики колишнього Союзу РСР стосовно релігії та 
відновлення порушених прав церков і релігійних організацій”; 

Мета Програми 

Мета Програми полягає у створенні умов для забезпечення 
конституційного права мешканців громади на свободу совісті, захисту прав і 
законних інтересів релігійних організацій, подальшого процесу їх морально-

політичної реабілітації, поліпшення відносин взаємної релігійної і світоглядної 
терпимості.  

Програма є документом для збереження і всебічного розвитку духовної 
культури, з урахуванням соціально-економічних, культурних, національних та 
інших особливостей Пасічнянської сільської територіальної громади. 

Програма відкрита для доповнення, коригування, спільних дій органів 
місцевого самоврядування, релігійних та громадських об’єднань у справі 
розвитку духовного життя населення області. 

Головною метою Програми є забезпечення розвитку духовності 
українського суспільства, впровадження у суспільну свідомість 



загальнолюдських моральних цінностей, формування цілісної культурно-

національної ідентичності шляхом: 
– посилення співпраці між органами місцевого самоврядування, 

релігійними та громадськими об’єднаннями на паритетних засадах на благо 
суспільства; 

– сприяння вирішенню релігійно-духовних проблем на території області; 
– врегулювання правил суспільної моралі; 
– надання системної фінансово-матеріальної підтримки релігійним 

громадам та об’єднанням громадян щодо їхньої діяльності; 
– формування цілісного національного духовно-культурного простору; 
– активізації духовно-культурної творчості. 
Цільова програма “Духовне життя” на 2021-2025 роки визначатиме 

стратегію, основні правові та організаційні принципи політики та напрями 
діяльності у сфері відносин з церквою та релігійними організаціями, як 
складової внутрішньої і зовнішньої політики. Програма повинна забезпечити 
кожній людині свободу совісті та віросповідання, а також правовий і 
соціальний статус церкви в умовах демократизації, становлення 
громадянського суспільства та правової держави. 

Завдання Програми: 
– вивчити найбільш гострі духовні потреби Пасічнянської сільської 

територіальної громади; 
– залучити фінансово-матеріальні ресурси для вирішення питань релігійно-

духовної сфери; 
– налагодити систему надання підтримки релігійним громадам та 

об’єднанням громадян, які беруть на себе вирішення матеріально-фінансових 
проблем релігійних громад та об’єднань громадян, пов’язаних із реалізацією 
релігійно-духовних проектів; 

– сприяти формуванню всебічно розвиненої високоосвіченої, соціально 
активної особистості, вихованню високої духовності; 

– утверджувати в масовій свідомості громадян історично притаманні 
Українському народу високі моральні цінності; 

– сприяти духовно-моральному розвитку та вихованню патріотизму 
населення; 

– вживати заходів щодо запобігання розповсюдженню інформації, яка має 
негативний вплив на свідомість громадян; 

– впроваджувати в суспільну свідомість розуміння переваг здорового 
способу життя, заснованого на дотриманні Божих заповідей; 

– спрямовувати діяльність на розширення ролі церков та релігійних 
організацій у суспільному житті, становлення їх як повноцінних інституцій 
громадянського суспільства; 

– організовувати проведення досліджень щодо виявлення причин 
руйнування та погіршення технічного стану пам’яток історії та культури, у 
зв’язку з чим розробити і затвердити режим збереження та порядку їхнього 
використання; 

– створити умови для збереження пам’яток історії та культури; 



– розробити програму регенерації історичного середовища шляхом 
розроблення проектно-кошторисної документації, а також проведення робіт з 
реставрації та консервації пам’яток архітектури; 

Фінансове забезпечення Програми 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів 
бюджету територіальної громади у межах загальних асигнувань, передбачених 
головним розпорядником бюджетних коштів виконавцям відповідних заходів 
протягом  2022-2025 років, залучення можливих благодійних внесків та інших 
джерел, передбачених законодавством України. 

Заходи Програми відповідно до визначених напрямів, орієнтовні строки, 
очікувані джерела та обсяги фінансування представлені у додатку до Програми, 
який затверджується щорічно, виходячи з можливостей дохідної частини 
бюджету Пасічнянської територіальної громади. 

Очікувані результати виконання Програми 

Виконання заходів Програми дасть змогу об’єднати потужний потенціал 
громади у забезпеченні прав громадян на свободу совісті, сприянні релігійним 
громадам у духовному розвитку, соціальному та гуманітарному забезпеченні 
потреб жителів територіальної громади, духовної освіти молоді та усіх 
бажаючих, реалізації релігійних потреб кожного мешканця, збереження та 
зростання суспільної моралі громадян. 

Організація і контроль за виконанням Програми 

Системний моніторинг виконання Програми здійснюється Управлінням 
освіти, культури, молоді та спорту Пасічнянської сільської ради шляхом 
підготовки та проведення заходів та їхнього фінансового забезпечення, 
соціологічних досліджень, опитувань учасників тощо. 

Відповідно до Програми буде відбуватися активізація співпраці з боку 
церкви і органів місцевого самоврядування, стимулюватимуться взаємні 
контакти між ними та буде реально спричинятися подолання протистоянь і 
розколу, а також дотримання принципу рівності усіх релігій перед законом, 
незалежно від кількості їх послідовників, тривалості існування в Україні та 
регіонів поширення.  

 

 

 

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

 

 

 



Додаток 

до цільової програми 

«Духовне життя» на 2022-2025 роки 

 

Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування цільової програми “Духовне життя” на 2022 рік 

№ 

з/п 
Найменування заходу Виконавці 

Орієнтовні  обсяги фінансування, тис. грн. 

Очікуваний  результат 
Рік 

Всього, 
тис. грн. 

Бюджет 
територіальної 

громади 

Інші джерела 
фінансування 

1 2 3 5 6 7 8 9 

1. 

Надання всебічної допомоги в межах, 
дозволених законодавством України, церквам і 

релігійним організаціям у реалізації їхніх 
статутних завдань із можливим залученням до 

цього процесу підприємств та організацій 
територіальної громади 

Пасічнянська 
сільська рада, 
Управління 

освіти, культури, 
молоді та спорту 

2022 - - - 

Формування тісних 
державно-церковних 

відносин 

2. 

Забезпечення ремонтних і реставраційних робіт 
з упорядкування пам’яток сакральної 

архітектури, сприяння церквам і релігійним 
організаціям у будівництві храмів, їх 

благоустрої та покращенні матеріальної бази і 
т.п. 

Пасічнянська 
сільська рада, 
Управління 

фінансів 

2022 595 595 
 

Збереження та належне 
використання культових 

споруд, пам’яток 
архітектури, недопущення 

дій, що призводять до її 
втрати 

3. 

Сприяння релігійним організаціям в отриманні 
гуманітарної допомоги, яка надходить на адреси 

релігійних організацій. 

Управління 
освіти, культури, 
молоді та спорту 

2022 - - - 

Підтримка релігійних 
організацій в соціальному 

житті громади 

4. 

Сприяння проведенню культурних заходів, 
присвячених державним і релігійним святам, 
ювілеїв, офіційних дат, визначних подій  та 

інше. 

Управління 
освіти, культури, 
молоді та спорту 

2022 - - - 

Створення умов для вільної 
мистецької творчості 
духовно-релігійного 

спрямування 

5. 

Сприяння проведенню екуменічних молебнів, 
прощ до паломницьких місць України та 

зарубіжжя, реколекцій та інше. 

Управління 
освіти, культури, 
молоді та спорту 

2022 - - - 

Покращення умов для 
задоволення духовних 

потреб жителів громади 



6. 
Проведення духовно-реколекційних наметових 

таборів. 

Управління 
освіти, культури, 
молоді та спорту 

2022 - - - Духовний розвиток молоді 

7. 

Сприяння в організації діяльності молодіжних 
клубів за інтересами щодо пропаганди 

здорового способу життя. 

Управління 
освіти, культури, 
молоді та спорту 

2022 - - - Духовний розвиток молоді 

8. 

Здійснення придбання творів духовної 
тематики, придбання пам’ятних подарунків і 
відзнак для делегацій та окремих осіб під час 

проведення заходів релігійного характеру. 

Управління 
освіти, культури, 
молоді та спорту 

2022 - - - 

Популяризація 
національно-культурних  та 

духовних місць громади 

9. 

Сприяння релігійним організаціям у 
забезпеченні обладнання культових споруд 

системами протипожежного захисту (пожежна 
сигналізація, оповіщення про пожежу, захист 

від блискавки, пожежне спостереження, 
вогнезахисне просочування дерев’яних 

конструкцій, тощо). 

Управління 
освіти, культури, 
молоді та спорту 

2022 - - - 

Збереження та належне 
використання культових 

споруд, пам’яток 
архітектури, недопущення 

дій, що призводять до її 
втрати 

10. 

Облаштування релігійно-туристичних місць на 
території громади. Зокрема будівництво 

«Хресної дороги» в с. Зелена (в тому числі 
виготовлення проектно-кошторисної 
документації та експертиза проекту) 

Пасічнянська 
сільська рада 

2022 75 75  

Популяризація 
національно-культурних  та 

духовних місць громади 

Всього  670 670   

 

 

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



Додаток 16  

до рішення сільської ради 

від 28.01.2022 № 1091-14/2022 

«Про затвердження місцевих програм» 

 

ПАСПОРТ 

Програми розвитку та оновлення матеріально-технічного забезпечення 
природного заповідника «Горгани» на 2022-2025 роки 

 

1. Ініціатор розроблення Програми: Природний заповідник «Горгани». 
2. Розробник Програми: Природний заповідник «Горгани». 
3. Термін реалізації Програми: впродовж 2022-2025 років. 
4. Етапи фінансування Програми: впродовж 2022-2025 років. 
 

5. Обсяги фінансування Програми (тис. грн.): 

Роки 

Обсяги фінансування (тис. грн.) 

всього 

в т.ч. за джерелами фінансування 

Бюджет Пасічнянської 
територіальної громади 

інші джерела 

2022-2025, 

в т.ч.: 
1200 1200  

2022 300 300 - 

2023 300 300 - 

2024 300 300 - 

2025 300 300 - 

 

6. Очікувані результати виконання Програми:  
– забезпечення планомірного розвитку та якісне переоснащення 

матеріально-технічної бази природного заповідника «Горгани»; 
– вдосконалення функціонування заповідних територій; 
– популяризація та просування бренду природного заповідника «Горгани». 

7. Термін проведення звітності: щоквартально до 10 числа місяця, 
наступного за звітним періодом. 
 

 

 

Замовник Програми: 
Природний заповідник «Горгани»   Ярослав ПЕТРАЩУК 

 

 

Керівник Програми: 
Заступник сільського голови                                                   Тарас ЮРЧИЛО 



Програма  
розвитку та оновлення матеріально-технічного забезпечення природного 

заповідника «Горгани» на 2022-2025 роки 

 

1. Загальні положення 

Природний заповідник «Горгани» - єдиний на Прикарпатті об’єкт 
природно-заповідного фонду України з найвищим ступенем охорони. 
Основними завданнями заповідника є: 

– збереження природних комплексів та об’єктів на їх території; 
– проведення наукових досліджень і спостережень за станом 

навколишнього природного середовища, розробка на їх основі 
природоохоронних рекомендацій; 

– поширення екологічних знань; 
– сприяння у підготовці наукових кадрів і спеціалістів у галузі охорони 

навколишнього природного середовища та заповідної справи. 
В еколого-освітньому плані пріоритетом є подальший розвиток 

екоосвітньої інфраструктури: створення еколого-освітнього інформаційного 
пункту в Горганському ПНДВ (с. Максимець Пасічнянська ТГ); виготовлення 
стендів, банерів, ролл-апів; облаштування еколого-пізнавальної стежки 
«Греготи Горган». 

Важливим пріоритетом є зміцнення матеріально-технічної бази для 
забезпечення належного рівня наукових досліджень, придбання приладів і 
обладнання, необхідних для створення нових структурних підрозділів науково-

дослідного відділу заповідника – лісівничо-ботанічної та зоологічної 
лабораторій, функціонування яких сприятиме підготовці висококваліфікованих 
фахівців еколого-лісівничого і зоологічного профілів. Власне поглиблені 
лісівничі дослідження вирізняють природний заповідник «Горгани» на фоні 
інших природно-заповідних об’єктів, розташованих в Українських Карпатах. 

Прийняття Програми зумовлена такими причинами: 
- об’єктивною необхідністю заміни та оновлення наявного матеріально-

технічного забезпечення Горганського природоохоронного науково-дослідного 
відділення, забезпечення умов для створення еколого-освітнього пункту; 

- оновлення, відповідно до умов сьогодення, облаштування еколого-

пізнавальної стежки «Греготи Горган». 
Законодавча база для розроблення Програми: 
- Конституція України; 
- Закон України «Природно-заповідний фонд України»; 
- Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»; 
- Постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1147 «Про 

затвердження Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних 
заходів»; 

- Стратегія розвитку Івано-Франківської області на 2021 – 2027 роки 
(затвердженої рішенням обласної ради від 21.02.2020 року № 1381-34/2020); 



- Проект організації території Природного заповідника «Горгани» та 
охорони його природних комплексів (затвердженого Наказом Міністерства 
екології та природних ресурсів України від 23.06.2014 № 194);  

- інші нормативно-правові акти. 
2. Мета Програми 

Метою Програми є зміцнення матеріально-технічної бази природного 
заповідника «Горгани» для покращення стану еколого-освітній заходів регіону. 

3. Основні завдання Програми 

Спрямування дій місцевого самоврядування на реалізацію пріоритетних 
напрямів діяльності у сфері охорони та популяризації об’єктів природно-

заповідного фонду та природної спадщини Пасічнянської територіальної 
громади. 

4. Фінансове забезпечення Програми 

Фінансове забезпечення реалізації заходів Програми здійснюється за 
рахунок коштів бюджету Пасічнянської сільської територіальної громади, з 
урахуванням вимог статті 85 Бюджетного кодексу України, виходячи з 
можливостей дохідної частини, а також інших джерел фінансування відповідно 
до вимог чинного законодавства України. 

Заходи Програми відповідно до визначених напрямів, орієнтовні строки, 
очікувані джерела та обсяги фінансування представлені у додатку до Програми, 
який затверджується щорічно, виходячи з можливостей дохідної частини 
бюджету Пасічнянської територіальної громади. 
 

5. Координація та контроль за ходом виконання Програми 
Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань 

виконавцем, зазначеним у Програмі. 
Відповідальні виконавці: 
− щорічно здійснює обґрунтовану оцінку результатів виконання 

Програми та за потреби готують пропозиції щодо продовження тих чи інших 
заходів; включення додаткових заходів, уточнення показників, обсягів і джерел 
фінансування, переліку виконавців/співвиконавців, строків виконання 
Програми та окремих заходів; 

− щорічно до 20 січня наступного за звітнім роком подає інформацію про 
виконання Програми для розгляду на сесії сільської ради 

оприлюднює на офіційних веб-сайтах інформацію про виконання Програми, 
дотримуючись строків та форми звітності. 

 

6. Механізм виконання та контроль за реалізацією Програми 

Контроль за виконанням Програми базується на основі річних звітів за 
напрямами Програми. 

Природний заповідник «Горгани» подає до 15 лютого року, наступному за 
звітним, звіти про виконання заходів передбачених Програмою. 
 

Директор  
природного заповідника «Горгани»                                Ярослав ПЕТРАЩУК



Додаток  
до Програми розвитку та оновлення 
матеріально-технічного забезпечення 
природного заповідника «Горгани»  
на 2022-2025 роки 

 

Перелік заходів,  
обсяги та джерела фінансування програми розвитку та оновлення матеріально-технічного забезпечення природного 

заповідника «Горгани» на 2022 рік 

 

№ 
з/п 

Найменування заходу Виконавці Термін 
виконання 

Програмні обсяги фінансування, тис. грн. Очікувані результати 

Всього, 
тис. 
грн. 

Обласний 
бюджет 

Бюджет 
громади 

Інші 
джерела 

 

1 Придбання лабораторного обладнання  
1. Придбання шафи сушильної, мікроскопа 

Природний 
заповідник 
«Горгани» 

2022 рік 56,0 0,0 56,0 0,0 якісне переоснащення 
матеріально-технічної 
бази ПЗ «Горгани» 

2 Придбання протипожежного обладнання  
1. Придбання пожежної мотопомпи 

Природний 
заповідник 
«Горгани» 

2022 рік 30,0 0,0 30,0 0,0  

3 Придбання засобів та обладнання для 
покращення умов проведення заходів щодо 
охорони природних комплексів службою 
державної охорони  
1. Придбання пальників-зарядок з ліхтариками 

2. Придбання, рюкзаків 

3. Придбання планшетів 

Природний 
заповідник 

«Горгани» 

2022 рік 44,0 0,0 44,0 0,0 якісне переоснащення 
матеріально-технічної 
бази ПЗ «Горгани» 

4 Придбання тематичних двомовних стендів з 
врахуванням бренду заповідника 

Природний 
заповідник 
«Горгани» 

2022 рік 20,0 0,0 20,0 0,0 якісне переоснащення 
матеріально-технічної 
бази ПЗ «Горгани» 

5 Облаштування еколого-пізнавальної стежки 
«Греготи Горган» 

1. Оновлення інформаційних стендів з 

Природний 
заповідник 
«Горгани» 

2022 рік 5,0 0,0 5,0 0,0 якісне переоснащення 
матеріально-технічної 
бази ПЗ «Горгани» 



врахуванням потреб відвідувачів з особливими 
потребами 

6 Облаштування еколого–освітнього 
інформаційного пункту в Горганському 
ПНДВ 

1. Виготовлення та заміна вікон і дверей на 
енергоощадні 
2. Придбання джерела опалення (типу 
«Булерян») 
3. Облаштування інформаційними елементами 
(стенди, roll-up); 

4. Виготовлення інформаційних стендів про 
природний заповідник «Горгани» з врахуванням 
потреб відвідувачів з особливими потребами 

Природний 
заповідник 
«Горгани» 

2022 рік 145,0 0,0 145,0 0,0 якісне переоснащення 
матеріально-технічної 
бази ПЗ «Горгани» 

 Разом   300,0 0,0 300,0 0,0  

 

 

 

 

 

 

Директор природного заповідника «Горгани»                                                                                                  Ярослав ПЕТРАЩУК



Додаток 17  

до рішення сільської ради 

від 28.01.2022 № 1091-14/2022 

«Про затвердження місцевих 
програм» 

 

ПАСПОРТ 

Програми навчання, підготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб 
місцевого самоврядування, керівних працівників підприємств, установ і 

організацій Пасічнянської сільської територіальної громади, членів 
виконавчого комітету та депутатів сільської ради на 2022 – 2025 роки 

 

1. Ініціатор розроблення заходів Програми – Пасічнянська сільська рада. 
2. Розробник заходів Програми – Пасічнянська сільська рада. 
3.  Термін реалізації заходів Програми –2022-2025 рр. 
4.  Етапи фінансування –2022-2025 роки. 
5. Обсяги фінансування заходів Програми: 

Роки 

Обсяги фінансування (тис. грн.) 

всього 

в т.ч. за джерелами фінансування 

Бюджет Пасічнянської 
територіальної громади 

інші джерела 

2022-202, 

в т.ч.: 
420 420  

2022 105 105  

2023 105 105  

2024 105 105  

2025 105 105  

6. Очікувані результати виконання заходів Програми: У результаті 
отриманих освітніх послуг посадові особи місцевого самоврядування, керівні 
працівники підприємств, установ і організацій громади, члени виконавчого 
комітету та депутати сільської ради:  

- здобудуть практичні знання в галузі місцевого самоврядування, 
розбудови територіальних громад;  ознайомляться з найактуальнішими 
питаннями теорії і практики державного управління і місцевого 
самоврядування для узагальнення і поширення досвіду; 

- підвищать свій загальноосвітній і професійний рівень задля розвитку 
громади. 

 

 

 

Замовник  програми:  

Заступник сільського голови                                         Володимир КРОШКОВ 

 

Керівник програми:  

Заступник сільського голови                                         Володимир КРОШКОВ 

 



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 сільської ради на 2022 – 2025 роки 

 

Зміни, які відбулися в усіх сферах суспільного життя, розвитку засад 
громадянського та інформаційного суспільства, європейської інтеграції 
України, децентралізації державного управління, зміцнення системи місцевого 
самоврядування, вимагають високого рівня професіоналізму та компетентності 
депутатів місцевих рад, керівників та спеціалістів виконавчих органів ради, 
керівників комунальних підприємств, установ та організацій. 

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 сільської ради на 2022 – 2025 роки (надалі - 
Програма) визначає цілі та завдання щодо розвитку професійного кадрового 
потенціалу Пасічнянської сільської територіальної громади, системи навчання, 
підготовки, та підвищення кваліфікації фахівців для професійної діяльності у 
цих органах. 

Програма, ґрунтується на положеннях Конституції України, Законах 
України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве 
самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про освіту», 
відповідних Указах Президента України та інших нормативно-правових актах. 

Основними передумовами розроблення Програми є: сучасні процеси 
становлення демократичної, правової, соціальної держави та її економіки, 
розвиток засад громадянського суспільства. 

В процесі виконання Програми необхідно вирішити проблеми: 
- розширення професійної підготовки фахівців за іншими освітніми і 

науковими галузями, відповідно до потреб професіоналізації персоналу органів 
місцевого самоврядування та депутатів сільської ради. 

Програма передбачає підготовку посадових осіб місцевого 
самоврядування, керівних працівників підприємств, установ і організацій 
Пасічнянської сільської територіальної громади, членів виконавчого комітету 
та депутатів сільської ради, які відзначаються: 

- здатністю запроваджувати цінності демократичної, правової соціальної 
держави та громадянського суспільства, неухильно відстоювати права і свободи 
людини і громадянина: 

- професійними уміннями і навичками, що ґрунтуються на сучасних 
потенціальних знаннях, аналітичних здібностях та майстерності застосування 
засобів і методів управлінської науки; 

- стратегічним мисленням та особистими якостями, необхідними для 
прийняття та успішної реалізації управлінських рішень. 



Програма передбачає навчання та підвищення кваліфікації працівників, 
посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів, керівників комунальних 
підприємств, установ і організацій з метою формування: 

- здатності компетентно і відповідально виконувати управлінські функції, 
впроваджувати новітні соціальні технології, сприяти інноваційним процесам у 
територіальній громаді, навчатися й самовдосконалюватися в сучасних умовах; 

- сучасних професійних умінь і навичок щодо децентралізації державного 
управління, служби в органах місцевого самоврядування, налагодження 
міжмуніципального співробітництва, вирішення земельних питань, здійснення 
державних закупівель, організації кадрової роботи, написання проектів, 
надання адміністративних послуг тощо для успішного розвитку територіальної 
громади; 

- застосування засобів і методів інформаційно-комунікаційних технологій 
у повсякденній діяльності. 

І. ОСНОВНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ 

Метою Програми є навчання та підвищення кваліфікації посадових осіб 
місцевого самоврядування, керівних працівників підприємств, установ і 
організацій Пасічнянської сільської територіальної громади, членів 
виконавчого комітету та депутатів сільської ради та створення належних умов 
для забезпечення їх професійного розвитку. 

Програма спрямована на вирішення таких основних завдань: 
приведення обсягів та змісту навчання, підготовки та перепідготовки 

посадових осіб місцевого самоврядування, керівних працівників підприємств, 
установ і організацій Пасічнянської сільської територіальної громади, членів 
виконавчого комітету та депутатів сільської ради у відповідність із поточними 
та перспективними потребами розвитку громади; 

формування змісту навчання, виходячи з його цільового спрямування, 
завдань і функцій органів місцевого самоврядування; 

використання в процесі навчання наукового потенціалу, як вітчизняного 
так і іноземного навчання та ефективне використання передового досвіду 
роботи інших регіонів України та іноземного досвіду; 

залучення провідних національних вищих учбових закладів України до 
навчання посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів та керівників 
комунальних підприємств, установ і організацій; 

вирішення програм ресурсного, зокрема нормативно-правового, кадрового 
та фінансового забезпечення, якісного і своєчасного виконання Програми; 

отримання якісних освітніх послуг з підвищення кваліфікації посадових 
осіб місцевого самоврядування, керівних працівників підприємств, установ і 
організацій Пасічнянської сільської територіальної громади, членів 
виконавчого комітету та депутатів сільської ради з відповідним методичним 
забезпеченням і використанням інноваційних технологій у навчальному 
процесі. 

Програма реалізується на основі діючої нормативно-правової бази 
навчальними закладами загальнонаціональної системи підготовки, спеціалізації 



та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого 
самоврядування. 

Процедури залучення до служби в органах місцевого самоврядування, 
відбору на навчання мають сприяти омолодженню управлінських кадрів. 

II. ВИДИ, ФОРМИ НАВЧАННЯ, ПІДГОТОВКИ, ПЕРЕПІДГОТОВКИ 
ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

Реалізація Програми буде здійснюватися за такими видами: 
- навчання у магістратурі Національної академії державного управління 

при Президентові України та її регіональних інститутів за спеціальністю 
«Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління 
та адміністрування»; 

- навчання у навчальних закладах інших надавачів освітніх послуг; 
- навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації (загальні 

питання державного управління та місцевого самоврядування, питання 
запобігання корупції, зміни у законодавстві з питань служби в органах 
місцевого самоврядування, європейської та євроатлантичної інтеграції, 
підвищення володіння іноземною мовою тощо); 

- підвищення кваліфікації за спеціальними професійними програмами; 
- підвищення кваліфікації за програмами тематичних постійно діючих 

семінарів та тематичних короткострокових семінарів, спеціалізованих 
короткострокових навчальних курсів та тренінгів; 

- участь у виїзних короткотермінових тематичних семінарах, фахових 
майстернях, засідань спілок та секцій Асоціації міст України, в тому числі 
обмін практиками та досвідом з представниками інших територіальних громад; 

- проведення науково-практичних конференцій та круглих столів; 
- вивчення та використання досвіду роботи органів виконавчої влади та 

місцевого самоврядування в Україні і за кордоном; 
- проведення стажування в органах місцевого самоврядування та органах 

державної влади; 
- юридичне навчання працівників виконавчих органів сільської ради; 
- забезпечення самоосвіти. 
Навчальні заходи можуть реалізовуватись як на базі Національної академії 

державного управління при Президентові України та її регіональних інститутів 
за кошти державного бюджету, навчальних закладів інших надавачів освітніх 
послуг за кошти фізичних осіб та бюджету Пасічнянської сільської 
територіальної громади, Центру професійного розвитку та комунікацій 
Асоціації міст України за кошти АМУ, на базі Центру перепідготовки та 
підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій та на 
базі Пасічнянської сільської ради за кошти бюджету Пасічнянської сільської 
територіальної громади. 

ІІІ. КАТЕГОРІЯ СЛУХАЧІВ ПРОГРАМИ 

Посадові особи місцевого самоврядування, керівні працівники 
підприємств, установ і організацій Пасічнянської сільської територіальної 
громади, члени виконавчого комітету та депутати сільської ради. 



IV. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ 

Основним джерелом фінансування Програми є кошти бюджету 
Пасічнянської сільської територіальної громади передбачені для цієї мети, 
залучені кошти, та інші кошти, не заборонені законодавством. 

Заходи Програми відповідно до визначених напрямів, орієнтовні строки, 
очікувані джерела та обсяги фінансування представлені у додатку до Програми, 
який затверджується щорічно, виходячи з можливостей дохідної частини 
бюджету Пасічнянської територіальної громади. 

Обсяги коштів будуть визначатися, виходячи з необхідності забезпечення 
виконання Програми, орієнтовних витрат на її реалізацію. 

V. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

У результаті отриманих освітніх послуг на основі широкого використання 
вітчизняних та світових досягнень науки у галузі освіти, залучення 
інноваційних технологій навчання посадові особи місцевого самоврядування, 
керівні працівники підприємств, установ і організацій Пасічнянської сільської 
територіальної громади, члени виконавчого комітету та депутати сільської 
ради: 

- здобудуть практичні знання в галузі місцевого самоврядування, 
розбудови територіальних громад; 

- удосконалять практичні вміння щодо впровадження реформи 
децентралізації, прийняття обґрунтованих управлінських рішень; 

- ознайомляться з найактуальнішими питаннями теорії і практики 
державного управління і місцевого самоврядування для узагальнення і 
поширення досвіду; 

- отримають можливість цінити зміст своєї діяльності відповідно до 
сучасних вимог розвитку місцевого самоврядування; 

- підвищать свій загальноосвітній і професійний рівень задля розвитку 
громади. 

VІ. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ 

Контроль за виконанням Програми покладається на постійну комісію з 
питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, податків та 
інвестицій, яка несе відповідальність за виконання і кінцеві результати 
Програми, раціональне використання фінансових ресурсів, визначає форми і 
методи координації  виконання  Програми. 

 
Заступник сільського голови                                Володимир КРОШКОВ 



Додаток до Програми навчання, підготовки та 
підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого 
самоврядування, керівних працівників 
підприємств, установ і організацій Пасічнянської 
сільської територіальної громади, членів 
виконавчого комітету та депутатів сільської ради 
на 2022 – 2025 роки 

 

Заходи з виконання Програми навчання, підготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого 
самоврядування, керівних працівників підприємств, установ і організацій Пасічнянської сільської територіальної 

громади, членів виконавчого комітету та депутатів сільської ради на 2022 рік 

№ 

п/п 
Зміст заходу Всього 

Фінансове 
забезпечення, тис. 

грн. Результат від 
реалізації Бюджет 

громади 

інші 
джерела 

 
1 2 3 4 5 6 

25. 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 

105 105 - Підвищення 
загальноосвітнього і 
професійного рівня 
посадових осіб 
місцевого 
самоврядування 
задля розвитку 
громади 

 

 

Заступник сільського голови                                                                                                               Володимир КРОШКОВ 



Додаток 18 

до рішення сільської ради 

від 28.01.2022 №1091-14/2022 

«Про затвердження місцевих програм» 
 

ПАСПОРТ 

програми здійснення землеустрою на території населених пунктів 
Пасічнянської сільської територіальної громади на 2022-2025 роки 

1. Ініціатор розроблення Програми: Відділ земельних відносин, екології, 
комунальної власності, архітектури та містобудування. 

2. Розробник Програми: Відділ земельних відносин, екології, комунальної 
власності, архітектури та містобудування.. 

3. Термін реалізації Програми: впродовж 2022-2025 років. 
4. Етапи фінансування Програми: впродовж 2022-2025 років. 
5. Обсяги фінансування Програми (тис. грн.): 

Роки 

Обсяги фінансування (тис. грн.) 

всього 

в т.ч. за джерелами фінансування 

Бюджет Пасічнянської 
територіальної громади 

інші джерела 

2022-2025, 

в т.ч.: 
2000 2000 - 

2022 500 500 - 

2023 500 500 - 

2024 500 500 - 

2025 500 500 - 

6. Очікувані результати виконання Програми:  
- удосконалити земельні відносини у населених пунктах Пасічнянської 

сільської територіальної громади; 
- привести землевпорядну документацію у відповідність до вимог чинного 

законодавства; 
- враховувати державні, громадські і приватні інтереси при здійсненні 

землеустрою на місцевому рівні; 
7. Термін проведення звітності: щоквартально до 10 числа місяця, 

наступного за звітним періодом. 
 

 

 

Замовник програми: 
Відділ земельних відносин, екології,  
комунальної власності, архітектури  
та містобудування                                                                 Роман МАКСИМЮК 

 

Керівник програми: 
Заступник сільського голови                                                    Тарас ЮРЧИЛО 

 

 



ПРОГРАМА 

здійснення землеустрою на території населених пунктів Пасічнянської 
сільської територіальної громади на 2022-2025 роки 

1. Загальні положення 

Землеустрій - це сукупність соціально-економічних та екологічних 
заходів, спрямованих на регулювання земельних відносин та раціональну 
організацію території адміністративно-територіальних одиниць, суб’єктів 
господарювання, що здійснюються під впливом суспільно-виробничих 
відносин і розвитку продуктивних сил. 

Програма здійснення землеустрою на території населених пунктів 
Пасічнянської сільської територіальної громади на 2022-2025 роки (далі - 

Програма) розроблена згідно із Земельним та Бюджетним кодексами України, 
Законами України «Про землеустрій», «Про охорону земель», «Про оцінку 
земель», «Про Державний земельний кадастр», постановою Кабінету Міністрів 
України від 17 жовтня 2012 року № 1051 «Про затвердження Порядку ведення 
Державного земельного кадастру». 

Відповідно до Закону України «Про землеустрій» від 22 травня 2003 року 
№ 858-ІУ до повноважень сільської ради у сфері землеустрою належать: 

- організація і здійснення землеустрою; 
- здійснення контролю за впровадженням заходів, передбачених 

документацією із землеустрою; 
- координація здійснення землеустрою та контролю за використанням і 

охороною земель комунальної власності; 
- інформування населення про заходи, передбачені землеустроєм; 
- вирішення інших питань у сфері землеустрою відповідно до закону. 
Заходи, передбачені затвердженою в установленому порядку 

документацією із землеустрою, є обов’язковими для виконання органами 
державної влади та органами місцевого самоврядування, власниками землі, 
землекористувачами, у тому числі орендарями. 

2. Мета Програми 

Метою Програми є забезпечення організації та здійснення землеустрою, 
підвищення ефективності раціонального використання та охорони земель на 
території населених пунктів Пасічнянської сільської територіальної громади, 
врахування державних, громадських і приватних інтересів при здійсненні 
землеустрою на місцевому рівні. 

3. Завдання та заходи щодо реалізації Програми 

Основними завданнями Програми є здійснення землеустрою на території 
населених пунктів Пасічнянської сільської територіальної громади, 
приведення землевпорядної документації у відповідність до вимог чинного 
законодавства. 

Заходи землеустрою на місцевому рівні включають: 
- розробку проєктів землеустрою щодо приватизації земель державних і 

комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та 
організацій; 

- розробку проєктів землеустрою щодо організації території земельних 



часток (паїв); 
- розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок; 
- розробку проєктів землеустрою щодо впорядкування території для 

містобудівних потреб; 
- розробку проєктів землеустрою, що забезпечують еколого- економічне 

обгрунтування сівозміни та впорядкування угідь; 
- розробку проєктів землеустрою щодо впорядкування території 

населених пунктів; 
- розробку робочих проєктів землеустрою; 
- розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (намісцевості); 
- розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу та 

об’єднання земельних ділянок; 
- розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земель; 
- створення топографічних планів у графічній та цифровій формах на 

території населених пунктів Пасічнянської сільської територіальної 
громади; 

- забезпечення картографічною і геодезичною продукцією мешканців 

населених пунктів. 
- розробка проєктів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 

населених пунктів; 
- розробка нормативної грошової оцінки земельних ділянок як в межах, 

так і за межами населених пунктів Пасічнянської сільської 
територіальної громади; 

- розробка генеральних планів населених пунктів Пасічнянської сільської 
територіальної громади та документів просторового планування. 

Пасічнянською сільською радою у 2021 році передбачається здійснити 
розроблення технічної документації щодо поділу земельної ділянки 
комунальної власності площею 5,9886 га, в с. Пнів, вул. Промислова, 2, 
кадастровий номер земельної ділянки 2624085601:01:007:0034, відведеної для 
обслуговування виробничої бази ПАТ «Укрнафта» на три окремі земельні 
ділянки. Також планується розробити проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки орієнтовною площею 2 га., в межах населеного пункту с. 
Пнів по вул. УСС, 190, що є комунальною власністю Пасічнянської сільської 
територіальної громади, для будівництва та обслуговування будівель закладів 
комунального обслуговування.  

Крім того необхідно розробити проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки орієнтовною площею 2,9944 га, в межах населеного пункту 
с. Пнів по вул. Замковій, що є комунальною власністю Пасічнянської сільської 
територіальної громади, для будівництва Центру інтерпретації спадщини 
Фортеці Пнів та розвитку прилеглої території. 

Виникла також необхідність коригування Проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для реконструкції закладу дошкільної освіти 
(дитячого садочка) в с. Пнів, а також розробка проекту землеустрою щодо 



відведення земельної ділянки в с. Пасічна для будівництва лікарської 
амбулаторії. 

4. Фінансування Програми 

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету 
Пасічнянської сільської територіальної громади, а також інших джерел, не 
заборонених чинним законодавством України. 

Заходи Програми відповідно до визначених напрямів, орієнтовні строки, 
очікувані джерела та обсяги фінансування представлені у додатку до Програми, 
який затверджується щорічно, виходячи з можливостей дохідної частини 
бюджету Пасічнянської територіальної громади. 

5. Координація та контроль за ходом виконання Програми  
Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань 

виконавцем, зазначеним у Програмі. 
Відповідальні виконавці: 
− щорічно здійснює обґрунтовану оцінку результатів виконання 

Програми та за потреби готують пропозиції щодо продовження тих чи інших 
заходів; включення додаткових заходів, уточнення показників, обсягів і джерел 
фінансування, переліку виконавців/співвиконавців, строків виконання 
Програми та окремих заходів; 

− щорічно до 20 січня наступного за звітнім роком подає інформацію про 
виконання Програми для розгляду на сесії сільської ради 

оприлюднює на офіційних веб-сайтах інформацію про виконання 
Програми, дотримуючись строків та форми звітності. 

6. Очікувані результати 

Реалізація Програми дозволить досягти сталого розвитку 
землекористування, зокрема: 

- удосконалити земельні відносини у населених пунктах Пасічнянської 
сільської територіальної громади; 

- привести землевпорядну документацію у відповідність до вимог чинного 
законодавства; 

- враховувати державні, громадські і приватні інтереси при здійсненні 
землеустрою на місцевому рівні; 

- створити умови розвитку екологічного та інвестиційно-привабливого 
землекористування, особливо сільськогосподарського; 

- збільшити надходження від платежів за землю до бюджету; 
- створити дієву систему захисту прав власності на землю; 
- збільшити виділення земельних ділянок під будівництво і 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд. 
 

Начальник відділу 

земельних відносин, екології,  
комунальної власності, архітектури  
та містобудування                                                            Роман МАКСИМЮК 



Додаток  
до Програми здійснення землеустрою на території населених 
пунктів Пасічнянської сільської територіальної громади на 
2022-2025 роки 

 

Заходи з виконання Програми здійснення землеустрою на території населених пунктів  
Пасічнянської сільської територіальної громади на 2022 рік 

№ 

п/п 
Зміст заходу Всього 

Фінансове 
забезпечення, тис. 

грн. Результат від 
реалізації Бюджет 

громади 

інші 
джерела 

1 2 5 6 7 8 

26. Розроблення технічної документації щодо поділу земельної ділянки комунальної власності 
площею 5,9886 га, в с. Пнів, вул. Промислова, 2, кадастровий номер земельної ділянки 
2624085601:01:007:0034, відведеної для обслуговування виробничої бази ПАТ «Укрнафта» на 
три окремі земельні ділянки 

8 8 - Удосконалення 
земельних відносини 
у громаді 

27. Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та детального 
планування земельної ділянки орієнтовною площею 2,3707 га, в межах населеного пункту с. 
Пнів по вул. УСС, 190, що є комунальною власністю Пасічнянської сільської територіальної 
громади, для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування 

41 41 - Удосконалення 
земельних відносини 
у громаді 

28. Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та детального 
планування земельної ділянки орієнтовною площею 2,9944 га, в межах населеного пункту с. 
Пнів по вул. Замковій, що є комунальною власністю Пасічнянської сільської територіальної 
громади, для будівництва Центру інтерпретації спадщини Фортеці Пнів та розвитку 
прилеглої території 

12 12 - Удосконалення 
земельних відносини 
у громаді 

29. Розроблення технічної документації щодо інвентаризації земельної ділянки в      с. Пнів, вул. 
УСС, 69 для обслуговування адмінприміщення сільської ради. 

6 6  Удосконалення 
земельних відносини 
у громаді 

30. Розробка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та детального планування 
земельної ділянки в с. Пасічна для будівництва лікарської амбулаторії 

23 23 - Удосконалення 
земельних відносини 
у громаді 



№ 

п/п 
Зміст заходу Всього 

Фінансове 
забезпечення, тис. 

грн. Результат від 
реалізації Бюджет 

громади 

інші 
джерела 

1 2 5 6 7 8 

31. Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та детального 
планування земельної ділянки орієнтовною площею 4,0 га, в межах населеного пункту с. Пнів 
по вул. Замковій, що є комунальною власністю Пасічнянської сільської територіальної 
громади, для будівництва Центру інтерпретації спадщини Фортеці Пнів та розвитку 
прилеглої території 

40 40 - Удосконалення 
земельних відносини 
у громаді 

32. Розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів 
сіл Пасічна, Постоята, Букове, Соколовиця Пасічнянської сільської ради 

160 160 - Удосконалення 
земельних відносини 
у громаді 

33. Розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населеного 
пункту села Пнів Пасічнянської сільської ради 

160 160 - Удосконалення 
земельних відносини 
у громаді 

34. Розроблення проекту землеустрою щодо внесення території земельної ділянки в межі 
населеного пункту с. Білозорина. 

50 50 - Удосконалення 
земельних відносини 
у громаді 

Всього 500 500 -  

 

 

Начальник відділу земельних відносин,  
екології, комунальної власності,  
архітектури та містобудування                                                                                                                      Роман МАКСИМ’ЮК 



Додаток 19  

до рішення сільської ради 

від 28.01.2022 №1091-14/2022«Про 
затвердження місцевих програм 

 

ПАСПОРТ 

програми розвитку туризму у Пасічнянській сільській територіальній 
громаді на 2022-2025 роки 

 

1. Ініціатор розроблення заходів Програми – Управління освіти, культури, 
молоді та спорту Пасічнянської сільської ради 

2. Розробник заходів Програми – відділ культури Управління освіти, 
культури, молоді та спорту Пасічнянської сільської ради 

3.  Термін реалізації заходів Програми –2022-2025 рр. 
4.  Етапи фінансування –2022-2025 роки. 
5. Обсяги фінансування заходів Програми: 

Роки 

Обсяги фінансування (тис. грн.) 

всього 

в т.ч. за джерелами фінансування 

Бюджет Пасічнянської 
територіальної громади 

інші джерела 

2021-202, 

в т.ч.: 
1835 1585 250 

2021 435 385 50 

2022 525 475 50 

2023 455 405 50 

2024 470 370 100 

 

6. Очікувані результати виконання заходів Програми: створення 
конкурентоспроможного туристичного продукту, здатного максимально 
задовольнити туристичні потреби населення територіальної громади та мешканців 
сусідніх районів та областей, забезпечення на цій основі комплексного розвитку 
територій за умови збереження екологічної рівноваги та історико-культурної 
спадщини. 
7. Термін проведення звітності: за звітний період – до 25 грудня. 
 

 

Замовник  програми:  

Начальник Управління ОКМС                                                  Надія ТИМЧУК 

 

Керівник програми: 
Заступник сільського голови                                           Володимр КРОШКОВ 

 

 

 

 



Програма 

розвитку туризму у Пасічнянській сільській  територіальній громаді 
на 2022-2025 роки 

I. Загальні положення 

Перспектива розростання сфери туризму у громаді слугуватиме базисом 
подальших зрушень в економіці громади, які не виключатимуть розвиток 
нерухомості, створення сегмента ринку для розвитку малого бізнесу, 
просування товарів громади та якісного маркетингу. Це ще і, збереження 
історичної спадщини та її промоція на ринку туристичних послуг. 

Програмою передбачається здійснення комплексу заходів щодо 
удосконалення розвитку туризму та створення умов для нарощування обсягів 
надання туристичних послуг за рахунок розширеного в’їзного та внутрішнього 
туризму, здійснення заходів щодо підтримки рекламно-інформаційної 
діяльності, розроблення інноваційних проектів з питань розвитку 
перспективних видів туризму.  

 

II. Мета Програми 

Основною метою Програми є створення конкурентоспроможного 
туристичного продукту, здатного максимально задовольнити туристичні 
потреби населення Пасічнянської сільської територіальної громади та 
мешканців сусідніх громад та районів, забезпечення на цій основі комплексного 
розвитку території за умови збереження екологічної рівноваги та історико-

культурної спадщини. Оптимізація використання туристичних ресурсів, 
подальше формування туристичного продукту, забезпечення зростання 
надходжень до бюджетів усіх рівнів, сприяння соціально-економічному 
розвитку громади.  

 

III. Завдання Програми 

- Забезпечення сталого розвитку туристичної галузі в громаді. 
- Популяризація історії та культури краю.  
- Розвиток та зміцнення матеріальної бази туризму. 
- Ефективне використання рекреаційних ресурсів, об’єктів історико-

культурної спадщини та необхідність їх збереження. 
- Організація рекламно-інформаційної підтримки розвитку галузі. 
- Відтворення народних традицій та ремесел. 
 

IV. Строки та етапи виконання Програми 

Визначені у додатку до програми заходи передбачається здійснювати в 
2021-2024 роках, що сприятиме розвитку туризму в Пасічнянській об’єднаній 
територіальній громаді.  

 

V. Обсяги та джерела фінансування Програми 

Видатки на виконання заходів Програми здійснюватимуться за рахунок 
коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством. 

 



VI. Організація управління та контролю за ходом виконання  
Програми 

Координацію здійснює замовник Програми – Управління освіти, культури, 
молоді та спорту Пасічнянської сільської ради. 

Контроль за виконанням Програми - постійна комісія сільської ради  з 
соціально-гуманітарних питань 

 

VII. Очікувані кінцеві результати виконання Програми 

Завдяки туристичній галузі, як виду економічної діяльності, 
здійснюватиметься ефективне та раціональне використання  
природнозаповідних територій місцевого значення та об’єктів історико-

культурної спадщини з одночасним їх збереженням і відновленням.    
Реалізація Програми забезпечить:  
- підвищення якості туристичного бізнес-середовища; 
- забезпечення кращого розуміння конкурентних переваг території та 

пошуку можливостей  її розвитку; 
- забезпечення доступності туристичних послуг для всіх категорій 

населення;  
- розвиток різноманітних форм бізнесової співпраці та кооперації місцевих 

підприємців. 
- підвищення туристичної пізнаваності громади, як в області так і за її 

межами; 
- підвищення доданої вартості туристичної галузі й її послуг на 20%; 
- зростаючу кількість професіоналів та ентузіастів туристичної справи; 
- додаткову фінансову складову в бюджет територіальної громади; 
- підвищення рівня комфорту перебування на туристичних об’єктах; 
- проведення рекламних кампаній з просування туристичного потенціалу в 

Україні та за кордоном. 
 

 

 

Начальник Управління ОКМС                                                  Надія ТИМЧУК 

 

 



Додаток до Програми розвитку туризму у 
Пасічнянській сільській територіальній громаді на 
2022-2025 роки 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ 

З ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ У ПАСІЧНЯНСЬКІЙ СІЛЬСЬКІЙ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ  
НА 2022-2025 РОКИ 

Найменування 

завдання 
Зміст заходів 

Відповідальні 
за виконання 

Орієнтовні обсяги фінансування 
тис. грн. Очікуваний 

результат 
2022 2023 2024 2025 

1. Забезпечення сталого 
розвитку туристичної 
галузі в громаді 

Сприяння в організації виготовлення та 
реалізації сувенірної продукції 

Відділ 
культури 
Управління 
освіти, 
культури, 
молоді та 
спорту 

5,00 5,00 10,00 10,00 
Збільшення виду 
туристичних 
продуктів та 
створення умов для 
розвитку 
підприємницької 
діяльності  

Визначення та організація майстер-класів, 
враховуючи зацікавленість різних вікових 
категорій дітей, чоловіків та жінок 

30,00 30,00 30,00 30,00 

2. Популяризація історії 
та культури краю 

Організація інфотурів, екскурсій, тощо. Відділ 
культури 

10,00 10,00 15,00 15,00 

Збереження та 
популяризація 
історичної спадщини 
та збільшення рівня 
привабливості 
туристичних послуг. 

3. Розвиток та зміцнення 
матеріальної бази 
туризму 

1. Облаштування місць проведення майстер-

класів. 2. Оновлення матеріально-технічної 
бази інформаційно-ресурсної зони туризму та  
зони історії і краєзнавства, встановлення в 
кожному населеному пункті інформаційних 
стендів для інформування туристів. 
3. Реконструкція та створення нових об’єктів 
для приваблення туристів  

Відділ 
культури 

50,00 50,00 100,00 100,00 

Підтримка у 
належному стані 
об’єктів оглядового 
туризму. Збільшення 
кількості туристичних 
послуг 

4.Ефективне 
використання 
рекреаційних ресурсів, 

Здійснення заходів з впорядкування територій 
рекреаційного призначення, туристичних 
маршрутів, туристичних об’єктів 

Відділ 
культури 

5,00 5,00 5,00 5,00 

Покращення та 
збереження 
екологічного стану 



об’єктів історико-

культурної спадщини та 
необхідність їх 
збереження 

навколишнього 
середовища 

5. Організація 
рекламно-інформаційної 
підтримки розвитку 
галузі 

Виготовлення, розробка буклетів та 
відеоматеріалів туристичних об’єктів та 
маршрутів 

Відділ 
культури 

10,00 10,00 5,00 5,00 

Підвищення рівня 
орієнтації туристів та 
мешканців 

Створення вкладки "Туризм" на веб-сайті 
сільської ради та взаємодія з ЗМІ 

Розширення 
можливостей до 
залучення туристичної 
галузі туристів, 
інвесторів, 
підприємців 

Розробка та затвердження туристичного 
бренду 

Підвищення рівня 
ідентифікації громади 

6. Відтворення народних 
традицій та ремесл 

Організація фестивалів: «Троїсті музики», 
«Купайло fest» та «Укро–fest». 

Відділ 
культури 

50,00 50,00 70,00 70,00 

Створення 
позитивного іміджу, 
пропагування 
місцевих видів 
ремесел та традицій 

Організація виставок, показів робіт місцевих 
майстрів народних ремесл 

15,00 15,00 15,00 15,00 

Сприяння 
розширенню ринку 
збуту сувенірної 
продукції, 
популяризація 
місцевих видів 
народних ремесел 

7.Створення оглядового 
майданчика з 
атракціями в селищі 
Битків на горі « 
Пицига» 

Облаштування маршруту на вершину та 
території оглядового майданчика, створення 
фотозон, атракцій та безпечних умов для 
перебування туристів на даному об’єкті 

Відділ 
культури, 
Комунальне 
підприємство 
«Лісовик» 

50,00 70,00 15,00 10,00 

Створення 
туристично- 

привабливого об’єкту 
та місця відпочинку 
жителів громади. 

10.Встановлення в 
населених пунктах стел 

Облаштування території та встановлення 
стелли «Я люблю Битків», «Я люблю 

Відділ 
культури, 30,00 70,00 - - 

Створенння фотозони 
для жителів 



«Я люблю». Пасічну», «Я люблю Пнів». Комунальне 
підприємство 
«Лісовик» 

населеного пункту та 
туристів, а також 
інформативного знаку 
про населений пункт 

11.Будівництво Хресної 
дороги в с. Зелена. 

Будівництво доріжки та облаштування стацій, 
молитовних  дощок. 

Відділ 
культури, 
Комунальне 
підприємство 
«Лісовик» 

50,00 50,00 50,00 50,00 

Створення духовно 
молебного, 
сакрального та часто 
відвідуваного  місця 
вірянами, місцевими 
жителями та 
паломниками- 

туристами.   
12. Облаштування місць 
відпочинку на 
придорожніх зонах 
громади 

Облаштування альтанок, мангалів кормушок 
для тварин на придорожній території  

Відділ 
культури 

50,00 40,00 20,00 20,00 

Створення літніх міні-
зон відпочинку для 
місцевих жителів та 
туристів 

13. Утримання в 
належному стані 
«Криївки Грома», 
створення туристичного 
маршруту та 
популяризація об’єкту. 

Маркерування маршруту, популяризація 
криївки в соціальних мережах, створення 
фото-відео матеріалів та буклетів з 
історичною довідкою. 

Відділ 
культури 

20,00 20,00 20,00 20,00 

Залучення туристів, 
популяризація історії 
рідного краю. 

14.Облаштування 
маршруту, фотозони та 
виготовлення рекламної 
продукції про 
Бухтівецький водоспад 

Облаштування східної доріжки, фотозони та 
виготовлкння буклетів, інформаційних 
довідок про Бухтіецький водоспад 

Відділ 
культури,  
Комунальне 
підприємство 
«Лісовик 

10 50 50 20 

Залучення туристів та 
мешканців громади до 
відвідування даної 
туристичної локації, 
створення 
комфортних умов для 
відпочинку на 
території водоспаду. 

Всього: 385 475 405 370  

 

 

Начальник Управління освіти, культури, молоді та спорту                                                                                      Надія ТИМЧУК



Додаток 20  

до рішення сільської ради від 28.01.2022 
№1091-14/2022«Про затвердження 
місцевих програм» 

 

 

ПАСПОРТ 

Програми безоплатного забезпечення лікарськими засобами за рецептами 

лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп       населення та за 

певними категоріями захворювань на 2022-2025 роки 

 

1. Ініціатор розроблення Програми: КП «Пасічнянський НЦПМД». 

2. Розробник Програми: КП «Пасічнянський НЦПМД». 

3. Термін реалізації Програми: впродовж 2022-2025 років. 
4. Етапи фінансування Програми: впродовж 2022-2025 років. 
5. Обсяги фінансування Програми (тис. грн.): 

Роки 

Обсяги фінансування (тис. грн.) 

всього 

в т.ч. за джерелами фінансування 

Бюджет Пасічнянської 
територіальної громади 

інші джерела 

2022-2025, 

в т.ч.: 
   

2022 100 100 - 

2023 100 100 - 

2024 100 100 - 

2025 100 100 - 

 

6. Очікувані результати виконання Програми:  
Реалізація Програми дозволить забезпечити окремі групи населення та осіб, 

з певними категоріями захворювань ефективними, безпечними та якісними 

лікарськими засобами. 
7. Термін проведення звітності: щоквартально до 10 числа місяця, 

наступного за звітним періодом. 
 

 

 

Замовник Програми: 
Директор КП «Пасічнянський НЦПМД»                   Оксана ЛАВРИНОВИЧ 

 

Керівник програми: 
Заступник сільського голови                                     Володимир КРОШКОВ 

 

 



Програма безоплатного забезпечення лікарськими засобами за рецептами 
лікарів, у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за 

певними категоріями захворювань на 2022-2025 роки 

 

І. Загальна частина 

Програма безоплатного забезпечення лікарськими засобами за рецептами 
лікарів, у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними 
категоріями захворювань на 2022-2025 роки (далі – Програма) розроблена з 
метою реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я щодо 
задоволення потреб пільгових категорій населення у медичній допомозі. 

Програма охоплює групи населення та категорії захворювань, у разі 
амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів 
відпускаються безоплатно згідно з переліками, визначеними постановою 
Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 року № 1303 «Про впорядкування 
безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у 
разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними 
категоріями захворювань» (далі – Постанова № 1303).  

Згідно з положеннями реформування медичної галузі, Національна служба 
здоров’я України визначає єдині для всіх правила фінансування системи 
охорони здоров’я та укладає з комунальними некомерційними підприємствами 
договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних 
гарантій. Оплата за договором відбувається відповідно до тарифів на медичні 
послуги з надання первинної медичної допомоги, якими не передбачено 
відшкодування вартості лікарських засобів, які відпускаються безоплатно та на 
пільгових умовах. 

Частиною 1 пункту 3 Постанови № 1303 передбачено, що витрати, 
пов’язані з відпуском лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах, 
провадяться за рахунок асигнувань, які передбачаються державним та 
місцевими бюджетами на охорону здоров’я. 

Пунктом 3 частини б статті 32 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» до делегованих повноважень органів місцевого 
самоврядування належить забезпечення відповідно до законодавства України 
пільгових категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного 
призначення. 

Відтак, фінансування безоплатного та пільгового відпуску лікарських 
засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп 
населення та за певними категоріями захворювань здійснюється за 
відповідними бюджетними програмами місцевого бюджету (у разі їх 
прийняття), а також за наявними бюджетними програмами державного 
бюджету (на сьогоднішній день – це фінансування безоплатного відпуску 
лікарських засобів для лікування окремих видів захворювань: цукровий діабет, 
серцево-судинні захворювання, бронхіальна астма). 

Тому існує необхідність затвердження Програми безоплатного 
забезпечення лікарськими засобами за рецептами лікарів, у разі амбулаторного 



лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань на 
2021-2022 роки. 

Програма є здійсненням комплексу заходів, спрямованих на підвищення 
рівня соціального захисту пільгових категорій населення, поліпшення рівня 
забезпечення їх лікарськими засобами. 

 

ІІ. Визначення мети Програми 

Метою Програми є створення умов для реалізації конституційного права 
найбільш вразливих верств населення та пільгових категорій населення 
громади на соціальний захист та здоров'я через забезпечення доступності 
гарантованих обсягів життєво необхідних лікарських засобів для збереження їх 
життя і здоров'я, поліпшення демографічної ситуації, підвищення якості та 
ефективності медико-санітарної допомоги. 

Завданням Програми є: 
поліпшення стану здоров’я хворих, які підлягають постійному 

забезпеченню лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування, 
покращення їх якості життя та суспільної адаптації. 

своєчасність забезпечення лікарськими засобами пільгових категорій 
населення у разі їх амбулаторного лікування, забезпечення доступу визначеної 
категорії мешканців до ефективних, безпечних і якісних лікарських засобів. 

зменшення соціальної напруги, пов’язаної з неспроможністю самостійного 
забезпечення хворих пільгового контингенту лікарськими засобами. 

 

ІІІ. Обґрунтування шляхів і засобів реалізації Програми 

Виконання Програми забезпечить зниження ризиків загострень, рецидивів, 
ускладнень наявних захворювань та появи нових, продовженню активного 
життя і зниження рівня інвалідизації дорослого та дитячого населення, 
відновлення та підтримання працездатності, профілактику соціально-

небезпечних захворювань, передчасної смертності з керованих причин смерті 
серед мешканців територіальної громади. 

Реалізація Програми дозволить забезпечити окремі групи населення та 
осіб, з певними категоріями захворювань ефективними, безпечними та 
якісними лікарськими засобами. 

 

ІV. Обсяги та джерела фінансування Програми 

Фінансове забезпечення Програми здійснюватиметься за рахунок коштів 
бюджету Пасічнянської сільської територіальної громади та інших джерел, не 
заборонених законодавством України. 

 

V. Напрями діяльності та заходи Програми 

Головний напрям діяльності Програми – це здійснення заходів, 
спрямованих на забезпечення окремих груп населення за певними категоріями 
захворювань безоплатним та пільговим відпуском лікарських засобів за 
рецептами лікарів. 



Перелік груп населення, у разі амбулаторного лікування яких лікарські 
засоби за рецептами лікарів відпускаються безоплатно або на пільгових умовах, 
наведений в Додатку 2 до Програми. 

Перелік категорій захворювань, у разі амбулаторного лікування яких 
лікарські засоби відпускаються безоплатно, наведений у Додатку 3 до 
Програми. 

Заходи Програми відповідно до визначених напрямів, орієнтовні строки, 
очікувані джерела та обсяги фінансування представлені у додатку до Програми, 
який затверджується щорічно, виходячи з можливостей дохідної частини 
бюджету Пасічнянської територіальної громади. 

 

VІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Контроль за виконанням заходів Програми покладається на постійну 
комісію сільської ради з соціально-гуманітарних питань. 

Координацію дій спрямованих на виконання заходів Програми 
покладається на директора Комунального підприємства «Пасічнянський 
некомерційний центр первинної медичної допомоги» Пасічнянської сільської 
ради. 

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань 
виконавцем, зазначеним у Програмі. 

Відповідальні виконавці: 
− щорічно здійснює обґрунтовану оцінку результатів виконання 

Програми та за потреби готують пропозиції щодо продовження тих чи інших 
заходів; включення додаткових заходів, уточнення показників, обсягів і джерел 
фінансування, переліку виконавців/співвиконавців, строків виконання 
Програми та окремих заходів; 

− щорічно до 20 січня наступного за звітнім роком подає інформацію про 
виконання Програми для розгляду на сесії сільської ради 

оприлюднює на офіційних веб-сайтах інформацію про виконання 
Програми, дотримуючись строків та форми звітності. 

 

 

Директор 

КП «Пасічнянський НЦПМД»                                    Оксана ЛАВРИНОВИЧ 

 



Додаток 1 до Програми безоплатного забезпечення 

лікарськими засобами за рецептами лікарів, у разі 
амбулаторного лікування окремих груп населення та за 
певними категоріями захворювань на 2022-2025 роки 

ЗАХОДИ 

з реалізації Програма безоплатного забезпечення лікарськими засобами за рецептами лікарів, у разі амбулаторного 

лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань на 2022 рік 

№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності 
(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів  Програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Виконавець 

Обсяги 

фінансування 
(тис. грн.) 

Очікуваний 

результат 

1. 
Медикаментозне 

забезпечення 

Забезпечення окремих     груп 
населення за певними 

категоріями захворювань 
безоплатним та пільговим 

відпуском  лікарських засобів за 

рецептами лікарів 

(згідно Додатку 2 та Додатку 3 до 

Програми) 

2022 рік 

КП 
«Пасічнянський 

НЦПМД» 

100 

Забезпече ння 
медикаментами 

пільгових  категорій 

населення 

 

 

 

            Директор КП «Пасічнянський НЦПМД»                                                                                     Оксана ЛАВРИНОВИЧ 
 



Додаток 2  
до Програми безоплатного забезпечення 
лікарськими засобами за рецептами лікарів, 
у разі амбулаторного лікування окремих 
груп населення та за певними категоріями 
захворювань на 2022-2025 роки 

П Е Р Е Л І К 

груп населення у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за 
рецептами лікарів відпускаються безоплатно 

 

незалежно від розміру середньомісячного сукупного доходу їх сім’ї: 
- діти віком до трьох років; 

- учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, постраждалі 
учасники Революції Гідності та особи, на яких поширюється дія Закону 
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; 

- особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені 
до категорій 1 та 2 відповідно до Закону України «Про статус і соціальний 
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»; 

- неповнолітні діти померлих громадян, віднесених до категорій 1 та 2, 
смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, відповідно до Закону 
України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи»; 

- дівчата-підлітки і жінки з протипоказаннями вагітності, а також жінки, 
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (засоби контрацепції - 

гормональні препарати); 
- пенсіонери, які отримують пенсію за віком або у зв’язку з втратою 

годувальника (крім осіб, які отримують пенсію на дітей у зв’язку з втратою 
годувальника), якщо зазначені особи одержують пенсію в розмірі, що не 
перевищує мінімальний розмір пенсії; 

- особи з інвалідністю, які отримують пенсію за віком, по інвалідності або 
у зв’язку з втратою годувальника (крім осіб, які отримують пенсію на дітей у 
зв’язку з втратою годувальника), якщо зазначені особи одержують пенсію в 
розмірі, що не перевищує мінімальний розмір пенсії, відповідно до Закону 
України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»; 

- особи з інвалідністю та особи, які отримують державну соціальну 
допомогу, призначену замість пенсії, відповідно до Закону України «Про 
основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»; 

- діти з інвалідністю відповідно до Закону України «Про основи соціальної 
захищеності осіб з інвалідністю в Україні»; 

- ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ, ветерани 
податкової міліції, ветерани державної пожежної охорони, ветерани Державної 
кримінально-виконавчої служби, ветерани служби цивільного захисту, ветерани 
Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації відповідно до 
Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів 
внутрішніх справ, ветеранів і Національної поліції і деяких інших осіб та їх 
соціальний захист»; 



 

якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну 
особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає 
право на податкову соціальну пільгу: 

- діти з багатодітних сімей відповідно до Закону України «Про охорону 
дитинства»; 

- особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені 
до категорії 3 відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»; 

- учасники війни, особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; 
- жертви нацистських переслідувань відповідно до Закону України «Про 

жертви нацистських переслідувань»; 

- дружини (чоловіки) померлих жертв нацистських переслідувань, 
визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, 
трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, відповідно до 
Закону України «Про жертви нацистських переслідувань»; 

- особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, 
відповідно до Закону України «Про основні засади соціального захисту 
ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»; 

- неповнолітні діти померлих громадян з числа учасників ліквідації 
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 3, смерть яких 
пов’язана з Чорнобильською катастрофою, відповідно до Закону України «Про 
статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи»; 

- особи, які працювали з моменту аварії на Чорнобильській АЕС до 1 липня 
1986 р. не менше 14 календарних днів або не менше трьох місяців протягом 
1986-1987 років за межами зони відчуження на роботах з особливо шкідливими 
умовами праці (за радіаційним фактором), пов’язаними з ліквідацією наслідків 
Чорнобильської катастрофи, що виконувалися за урядовими завданнями. 
 

 

Директор 

КП «Пасічнянський НЦПМД»                                    Оксана ЛАВРИНОВИЧ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3  
до Програми безоплатного забезпечення 
лікарськими засобами за рецептами лікарів, 
у разі амбулаторного лікування окремих 
груп населення та за певними категоріями 
захворювань на 2022-2025 роки 

 

ПЕРЕЛІК 

категорій захворювань, у разі амбулаторного лікування яких 
лікарські засоби відпускаються безоплатно 

 
- Онкологічні захворювання  

- Гематологічні захворювання 

- Діабет (цукровий і нецукровий)  
- Ревматизм 

- Ревматоїдний артрит  

- Пухирчатка 

- Системний гострий вовчак 

- Системні, хронічні, тяжкі захворювання шкіри  

- Сифіліс 

- Лепра 

- Туберкульоз 

- Аддісонова хвороба 

- Гепатоцеребральна дистрофія  

- Фенілкетонурія 

- Шизофренія та епілепсія 

- Психічні захворювання (особам з інвалідністю I та II груп, а також хворим, які 
працюють в лікувально-виробничих майстернях психоневрологічних і психіатричних 
закладів) 

- Стан після операції протезування клапанів серця 

- Гостра переміжна порфірія 

- Муковісцидоз 

- Тяжкі форми бруцельозу  

- Дизентерія 

- Гіпофізарний нанізм 

- Стан після пересадки органів і тканин 

- Бронхіальна астма 

- Хвороба Бехтерєва  

- Міостенія 

- Міопатія 

- Мозочкова атаксія Марі  
- Хвороба Паркінсона 

- Інфаркт міокарду (перші шість місяців)  
- Дитячий церебральний параліч 

- СНІД, ВІЛ-інфекція 

- Післяопераційний гіпотиреоз, у тому числі з приводу раку щитовидної залози  

- Гіпопаратиреоз 

- Вроджена дисфункція кори наднирників. 
 

Директор 

КП «Пасічнянський НЦПМД»                                      Оксана ЛАВРИНОВИЧ



Додаток   
до рішення сільської ради від 28.01.2022 
№проект-14/2021«Про затвердження 
цільових програм» 

 

ПАСПОРТ 

Програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого 
середовища в Пасічнянській територіальній громаді на 2022-2025 роки 

 

1. Ініціатор розроблення Програми: Відділ мобілізаційної та оборонної 
роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами. 

2. Розробник Програми: Відділ мобілізаційної та оборонної роботи, 
цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами.. 

3. Термін реалізації Програми: впродовж 2022-2025 років. 
4. Етапи фінансування Програми: впродовж 2022-2025 років. 
5. Обсяги фінансування Програми (тис. грн.): 

Роки 

Обсяги фінансування (тис. грн.) 

всього 

в т.ч. за джерелами фінансування 

Бюджет Пасічнянської 
територіальної громади 

інші джерела 

2022-2025, 

в т.ч.: 
   

2022 10 10 - 

2023 10 10 - 

2024 15 15 - 

2025 15 15 - 

 

6. Очікувані результати виконання Програми:  
Виконання Програми дасть змогу вирішити проблеми в сфері охорони 

праці, зокрема дозволить скоротити соціальні та економічні втрати від 
негативних наслідків виробничого травматизму, професійної захворюваності та 
аварійності на виробництві і сприятиме сталому зростанню економіки громади. 

7. Термін проведення звітності: щоквартально до 10 числа місяця, 
наступного за звітним періодом. 

 

 

Замовник Програми: 
Начальник відділу мобілізаційної  
та оборонної роботи, цивільного захисту  
та взаємодії з правоохоронними органами                            Ярослав ЗВАРИЧ 

 

Керівник програми: 
Заступник сільського голови                                                      Тарас ЮРЧИЛО 
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Програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого 
середовища в Пасічнянській територіальній громаді на 2022-2025 роки 

 

1. Загальні положення 

Програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого 
середовища в Пасічнянській територіальній громаді на 2022-2025 роки (далі– 

Програма) розроблена відповідно до законів України «Про охорону праці», 
«Про місцеве самоврядування в Україні». 

Прийняття Програми дасть можливість здійснити ряд заходів з поліпшення 
стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на підприємствах, в 
установах та організаціях. 

Головною метою Програми є комплексне розв’язання проблем у сфері 
охорони праці, формування сучасного безпечного та здорового виробничого 
середовища, мінімізація ризиків виробничого травматизму, професійних 
захворювань і аварій на виробництві, що сприятиме сталому економічному 
розвитку та соціальній спрямованості, збереженню та розвитку трудового 
потенціалу. 

Реалізацію заходів Програми буде спрямовано на поліпшення 
економічного стану в громаді, зниження ризику виробничого травматизму, 
професійних захворювань та аварій на виробництві, що сприятиме зменшенню 
видатків з місцевого бюджету на їх ліквідацію та відшкодування шкоди 
потерпілим на виробництві. І в кінцевому результаті – спрямовано на 
збереження та оздоровлення трудового потенціалу, збереження й підвищення 
працездатності та функціональних можливостей працівників.  

Організаційно-методичне забезпечення виконання Програми в межах 
повноваження здійснює відділ мобілізаційної та оборонної роботи, 
цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами  сільської ради 
спільно з структурними підрозділами виконавчого комітету Пасічнянської 
сільської ради, керівниками підприємств, установ та організацій усіх форм 
власності міста у взаємодії з об’єднаннями роботодавців та профспілок.  

 
2. Обґрунтування доцільності розроблення Програми  

Програма підготовлена на основі аналізу стану охорони праці на 
підприємствах, в установах та організаціях міста, його впливу на економічний 
розвиток і трудовий потенціал та визначає заходи щодо поліпшення стану 
безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2022-2025 роки. 

Виконання конкретних завдань організаційного, матеріально- технічного, 
наукового та нормативно-правового характеру у сфері охорони праці, подальше 
вдосконалення системи управління охороною праці передусім покладається на 
суб’єктів господарювання. Стан охорони праці на підприємстві нерозривно 
пов’язаний з рівнем соціально-трудових відносин, учасниками яких є 
роботодавець, працівник і влада, а це, у свою чергу, обумовлює функції та 
повноваження кожного соціального партнера у сфері охорони праці.  

Найбільш негативно позначаються на стані охорони праці такі фактори: 
- недостатнє фінансування заходів з охорони праці; 



- відсутність служб охорони праці на багатьох підприємствах міста; 
- зношеність основних засобів виробництва; 
- незадовільні умови праці; 
- недостатнє забезпечення працюючих засобами індивідуального та 

колективного захисту; 
- недостатній рівень підготовки працюючих та фахівців з питань охорони 

праці; 
- низький рівень контролю, в тому числі громадського за станом охорони 

праці на підприємствах, в установах та організаціях; 
- недостатня організація роботи з інформаційного забезпечення охорони 

праці. 
3. Мета та основні завдання Програми 

Метою Програми є комплексне розв’язання проблем у сфері охорони 
праці, формування сучасного безпечного та здорового виробничого 
середовища, мінімізація ризиків виробничого травматизму, професійних 
захворювань і аварій на виробництві, що сприятиме сталому економічному 
розвитку та соціальній спрямованості, збереженню і розвитку трудового 
потенціалу. 

Основними завданнями  Програми є: 

- забезпечення дотримання суб’єктами господарювання нормативно-

правових актів з питань охорони праці; 
- налагодження дієвого контролю за охороною праці на всіх 

організаційних рівнях;  
- забезпечення функціонування системи управління охороною праці на 

кожному підприємстві, в установі та організації; 
- приведення до нормативних рівнів (обмеження впливу) шкідливих і 

небезпечних факторів на робочих місцях шляхом впровадження новітніх 
безпечних технологій, нових видів засобів індивідуального та колективного 
захисту; 

- зниження виробничих ризиків; 
- безпека виробничих об’єктів, устаткування та запобігання аваріям на 

об’єктах підвищеної небезпеки; 
- удосконалення системи навчання з охорони праці, в тому числі 

запровадження дистанційного навчання, з використанням комп’ютерних банків 
даних та нових інформаційних технологій. 

Виконання зазначених завдань сприятиме поліпшенню стану охорони 
праці, його контрольованості та прогнозованості, зменшенню кількості аварій, 
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. 

 

4. Обсяги та джерела фінансування 

Фінансування заходів Програми здійснюється в передбаченому 
законодавством порядку за рахунок коштів місцевого бюджету, коштів 
підприємств, установ, організацій, а також інших джерел, не заборонених 
чинним законодавством. 
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Орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації 
Програми на 2022-2025 роки становить  50,0 тис. грн. 

Обсяги фінансування Програми є орієнтовними і за потреби уточуються 
щороку при розробці бюджету на відповідний рік. 

Заходи Програми відповідно до визначених напрямів, орієнтовні строки, 
очікувані джерела та обсяги фінансування представлені у додатку до Програми, 
який затверджується щорічно, виходячи з можливостей дохідної частини 
бюджету Пасічнянської територіальної громади. 

 

5. Очікувані результати виконання Програми 

Виконання Програми дасть змогу вирішити проблеми в сфері охорони 
праці, зокрема дозволить скоротити соціальні та економічні втрати від 
негативних наслідків виробничого травматизму, професійної захворюваності та 
аварійності на виробництві і сприятиме сталому зростанню економіки громади. 

Ефективність виконання  Програми буде забезпечуватися шляхом 
оптимізації матеріально-технічних, фінансових, трудових витрат, спрямованих 
на поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища для 
забезпечення реалізації конституційного права громадян на належні, безпечні 
та здорові умови праці, збереження та розвиток трудового потенціалу громади. 

 

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми 
Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань 

виконавцем, зазначеним у Програмі. 
Відповідальні виконавці: 
− щорічно здійснює обґрунтовану оцінку результатів виконання 

Програми та за потреби готують пропозиції щодо продовження тих чи інших 
заходів; включення додаткових заходів, уточнення показників, обсягів і джерел 
фінансування, переліку виконавців/співвиконавців, строків виконання 
Програми та окремих заходів; 

− щорічно до 20 січня наступного за звітнім роком подає інформацію про 
виконання Програми для розгляду на сесії сільської ради 

оприлюднює на офіційних веб-сайтах інформацію про виконання 
Програми, дотримуючись строків та форми звітності. 

 

 

Начальник відділу мобілізаційної  
та оборонної роботи, цивільного захисту  
та взаємодії з правоохоронними органами                            Ярослав ЗВАРИЧ 

 



Додаток до Програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та 
виробничого середовища в Пасічнянській територіальній громаді на 
2022-2025 роки 

 

Заходи 

Програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища в Пасічнянській територіальній громаді на 
2022-2025 роки 

№ 
з/п 

Найменування заходу 

Відповідальні 
 за виконання 

 

Те
рм

ін
 в

ик
он

ан
ня

 

Орієнтовні обсяги фінансування, 
тис.грн. 

Очікувані результати 

роки всього 

в т.ч. за 
джерелами 

фінансування 

м
іс

ьк
ий

 
бю

дж
ет

 

ін
ш

і 
дж

ер
ел

а 

1. Проведення інформаційно- 

роз’яснювальної  роботи та надання 
методичної, консультативної  
допомоги підприємствам,  установам 
та організаціям з питань охорони 
праці  

Управління соціального 
захисту населення 

Надвірнянської РДА 

 

2
0
2
2

-2
0
2
5
 

2022-2025 

в т. ч. - - - 
Сприятиме дотриманню 
вимог чинного 
законодавства у сфері 
охорони праці, якісному 
контролю за станом 
охорони праці, 
зменшенню кількості 
нещасних випадків та 
аварій 

2022 - - - 

2023 - - - 

2024 - - - 

2025 - - - 

2 Сприяння організації навчання з 
підвищення рівня знань посадових 
осіб та спеціалістів, які 
відповідають за питання охорони 
праці на підприємствах, в 

Керівники підприємств, 
установ, організацій; 

Управління Держпраці в 
Івано-Франківській 
області (за згодою); 2

0
2
2
-2

0
2
5
 2022-2025 

в т. ч. - - - 
Підвищення фахового 
рівня посадових осіб та 
спеціалістів з питань 
охорони праці 
підприємств, установ та 

2022 - - - 

2023 - - - 

2024 - - - 



 134 

установах, організаціях усіх форм 
власності 

Івано-Франківське 
відділення УВД ФССУ в 

Івано-Франківській 
області 

(за згодою) 

2025 - - - 

організацій міста 

3 Контроль наявності та надання 
рекомендації щодо включення до 
колективних договорів комплексних 
Заходів щодо досягнення 
встановлених нормативів безпеки, 
гігієни праці, виробничого 
середовища, підвищення існуючого 
рівня охорони, запобігання випадків 
виробничого травматизму, 
професійних захворювань і аварій, у 
розділ "Охорона праці" - розмір 
коштів, передбачених на 
фінансування охорони праці та 
відповідальних осіб 

Управління соціального 
захисту населення 

Надвірнянської РДА 

 

2
0
2
2
-2

0
2
5
 

2022-2025 

в т. ч. - - - 
Забезпечення соціальних 
гарантій у галузі охорони 
праці відповідно до 
законодавства 

2022 - - - 

2023 - - - 

2024 - - - 

2025 - - - 

4 Проведення семінарів, конференцій, 
нарад з питань охорони праці для 
роботодавців, керівників та 
спеціалістів служб охорони праці 
підприємств, організацій та установ 
усіх форм власності, зокрема з 
обговорення нових нормативно-

правових актів з охорони праці 

Управління соціального 
захисту населення 

Надвірнянської РДА 

(за згодою); 
Управління Держпраці в 

Івано-Франківській 
області (за згодою); 
Івано-Франківське 

відділення УВД ФССУ в 
Івано-Франківській 

області 
(за згодою) 

2
0
2
2
-2

02
5 

ро
ки

 

2022-2025 

в т. ч. - - - 
Поширення нових знань, 
передового досвіду та 
підвищення фахового рівня 
роботодавців і спеціалістів 
з охорони праці 

2022 - - - 

2023 - - - 

2024 - - - 

2025 - - - 

5 Здійснення контролю за своєчасним 
проведенням  атестації робочих 
місць на відповідність нормативно-

Керівники підприємств, 
установ, організацій; 

Управління соціального 2
0
2
2

-

2
0
2
5

 2022-2025 

в т. ч. - - - 
Домогтися проведення 
атестації робочих місць за 
умовами праці на кожному 2022 - - - 



правовим актам з охорони праці в 
порядку і строки, що визначаються 
законодавством, колективним 
договором, за наданням працівникам 
відповідно до законодавства пільг та 
компенсацій за роботу в шкідливих 
умовах  

захисту населення 
Надвірнянської РДА 

(за згодою); 
Управління Держпраці в 

Івано-Франківській 
області (за згодою) 

 

2023 - - - робочому місці з 
несприятливими умовами. 
Забезпечення соціального 
захисту осіб, які працюють 
у несприятливих умовах 
Приведення робочих місць 
у відповідність з вимогами 
санітарно-гігієнічних норм. 

2024 - - - 

2025 - - - 

6 Створення кабінетів (куточків) з 
охорони праці, укомплектування 
необхідною документацією і 
технічними засобами 

Керівники підприємств, 
установ, організацій 

 

 

2
0
2
2
-2

02
5 

ро
ки

 2022-2025 

в т. ч. - - - 
Пропаганда безпечних 
умов праці, інформування 
працівників про їх права і 
обов’язки в галузі охорони 
праці, профілактика аварій, 
виробничого травматизму, 
професійних захворювань 

2022 - - - 

2023 - - - 

2024 - - - 

2025 - - - 

 7 Підготовка та висвітлення матеріалів 
про обставини та причини нещасних 
випадків, аварій на виробництві, 
передовий досвід та нові розробки і 
досягнення у сфері охорони праці в 
засобах масової інформації 

Управління соціального 
захисту населення 

Надвірнянської РДА 

(за згодою); 
Управління Держпраці в 

Івано-Франківській 
області (за згодою); 
Івано-Франківське 

відділення УВД ФССУ в 
Івано-Франківській 

області 
(за згодою) 

2
0
2
2
-2

02
5 

ро
ки

 

2022-2025 

в т. ч. - - - 
Висвітлення інформації про 
стан охорони праці, рівень 
травматизму, досвід роботи 
підприємств, установ, 
організацій, проведення 
профілактичних заходів, 
пропаганди здорового 
способу життя, 
резонансних нещасних 
випадків у засобах масової 
інформації 

2022 - - - 

2023 - - - 

2024 - - - 

2025 - - - 

8 Інформування населення через 
місцеві засоби масової інформації, 
друк плакатів, листівок та 
розміщення тематичних білбордів з 
питань охорони праці 

Відділ мобілізаційної та 
оборонної роботи, 

цивільного захисту та 
взаємодії з 

правоохоронними 2
0
2
2
-2

0
2
5
 2022-2025 

в т. ч. 16,0 16,0 - 
Забезпечення інформацією 
з питань охорони праці 
підприємств, установ та 
організацій відповідно до 
законодавства 

2022 5,0 5,0 - 

2023 5,0 5,0 - 

2024 3,0 3,0 - 
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органами сільської ради; 
Управління соціального 

захисту населення 
Надвірнянської РДА 

(за згодою); 
Управління Держпраці в 

Івано-Франківській 
області (за згодою); 
Івано-Франківське 

відділення УВД ФССУ в 
Івано-Франківській 

області 
(за згодою) 

2025 3,0 3,0 - 

9 Організація контролю за своєчасним 
проходженням обов’язкового 
медичного огляду працівників, 
зайнятих на важких роботах, роботах 
із шкідливими чи небезпечними 
умовами праці, де є потреба у 
професійному доборі, щорічного 
обов’язкового медичного огляду осіб 
віком до 21 року 

Керівники підприємств, 
установ, організацій; 

Управління соціального 
захисту населення 

Надвірнянської РДА; 

2
0
2
2

-2
0
2
5
 

2022-2025 

в т. ч. - - - 
Забезпечення своєчасного 
та ефективного проведення 
медичного огляду 
працівників із шкідливими 
та небезпечними умовами 
праці, де є потреба у 
професійному доборі, 
щорічного обов’язкового 
медичного огляду осіб 
віком до 21 року 

2022 - - - 

2023 - - - 

2024 - - - 

2025 - - - 

10 Забезпечення контролю  наявності 
дезінфікуючих засобів, 
інформаційних плакатів з 
профілактики інфікування та 
поширення загрози захворювання з 
метою попередження проникнення і 
розповсюдження збудника вірусів, 
інфекцій  тощо 

Керівники підприємств, 
установ, організацій 

 
2
0
2
2
-2

0
2
5
  

2022-2025 

в т. ч. - - - 
Знищення збудників 
інфекційних захворювань 
на об’єктах навколишнього 
середовища з метою 
розриву механізму передачі 
інфекції  

2022 - - - 

2023 - - - 

2024 - - - 

2025 - - - 

11 Придбання дезінфікуючих засобів, 
інформаційних плакатів з 
профілактики інфікування та 

Відділ мобілізаційної та 
оборонної роботи, 

цивільного захисту та 

2
0
2
2

-2
0
2
5

2022-2025 

в т. ч. 34 34 - 
Профілактика та 
недопущення інфекційних 
захворювань  2022 7,0 7,0 - 



поширення загрози захворювання з 
метою попередження проникнення і 
розповсюдження збудника вірусів, 
інфекцій  тощо 

взаємодії з 
правоохоронними 

органами сільської ради 

2023 8,0 8,0 - 

2024 9,0 9,0 - 

2025 10,0 10,0 - 

 

 

 

Начальник відділу мобілізаційної  
та оборонної роботи, цивільного захисту  
та взаємодії з правоохоронними органами                                                                                                                  Ярослав ЗВАРИЧ 

 





Додаток 22 

до рішення сільської ради 

від 28.01.2022 № проект-14/2022 

«Про затвердження місцевих програм» 

Паспорт 

Програми підтримки розвитку Пластового руху в Пасічнянській 
сільській територіальній громаді на 2022-2025 роки 

 

1. Ініціатор розроблення програми (замовник) – Управління освіти, 
культури, молоді та спорту Пасічнянської сільської ради. 

2. Розробник програми – осередок НСОУ-Пласт в смт. Битків. 

3. Термін реалізації програми – 2022-2025 роки. 
4. Етапи фінансування програми – щорічно з 2022 по 2025 роки. 
5. Обсяги фінансування програми: 

Роки 

Обсяги фінансування (тис. грн.) 

всього 

в т.ч. за джерелами фінансування 

Бюджет Пасічнянської 
територіальної громади 

інші джерела 

2022-2025, 

в т.ч.: 
80 80  

2022 20 20 - 

2023 20 20 - 

2024 20 20 - 

2025 20 20 - 

6. Очікувані результати виконання Програми: 
- створення умов для розвитку патріотизму, духовності, формування 

національної свідомості молоді; 
- збільшення кількості дітей, охоплених пластовою методикою 

виховання (неформальна освіта); 
- зміцнення матеріально-технічної бази осередку «Пласт селища Битків»; 
- підвищення рівня професійної підготовки фахівців з питань 

патріотичного виховання молоді; 
- збільшення кількості волонтерів в Національній скаутській організації 

України «Пласт». 
7. Термін проведення звітності: щорічно. 

 

Замовник програми: 
Начальник Управління  
освіти, культури,  
молоді та спорту                                                                         Надія ТИМЧУК 

 

Керівник програми: 

Заступник сільського голови                                     Володимир КРОШКОВ 
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Програма підтримки розвитку Пластового руху в Пасічнянській 
сільській територіальній громаді на 2022-2025 роки 

 

Загальна частина 

Історія Битківського Пласту має свій початок 02 травня 2019 року, коли 
на базі Битківської ЗОШ І-ІІІ ступенів відбулися перші сходини гуртка 
«Шершні». У вересні 2019 року було створено гурток «Вовки». На сьогодні 
Битківський Пласт налічує 13 дітей та 2 дорослих-виховників. 

Засновник організації – вчитель Битківської ЗОШ І-ІІІ ступенів, старший 
пластун-прихильник Дмитро Андрусяк, який має відповідні, для здійснення 
виховницької діяльності, пластові вишколи – Кваліфікаційний вишкіл 
дійсного членства (08-10 лютого 2019 року), Крайовий вишкіл впорядників 
гуртків (09-12 травня 2019 року), дошкіл з питань стратегії розвитку стратегії 
і таборового літа (07-08 червня 2019 року), дошкіл «Соціальні проекти – 

передумова розбудови нових пластових осередків» (29 листопада – 01 грудня 
2019 р.). 

Серед проведених Битківським Пластом заходів:  
– Пластове свято осені (7-8 вересня 2019 року), у якому взяли участь 

пластуни з Биткова, Надвірної та Саджавки; 
– патріотична акція до Дня захисника України «Ми повстанського роду 

нащадки!» на горі Велика Гиґа (11 жовтня 2019 року); 
– зустіч з учасником АТО (ООС) Ярославом ГоседлоМ (14 жовтня 2019 

року); 
– зустріч із 90-річною Анною Русаловською (Павлюк), репресованою 

учасницею національно-визвольних змагань (18 жовтня 2019 року); 
– сходини, присвячені 101-ій річниці Листопадового Зриву (01 

листопада 2019 року); 
– вшанування пам’яті жертв Голодоморів 1921-1922 рр., 1932-1933 рр., 

1946-1947 рр. в Україні – свічки пам’яті та хвилина мовчання (22 листопада 
2019 року); 

– церемоніял передачі Вифлеємського вогню миру парафії Успіння 
Пресвятої Богородиці (22 грудня 2019 року); 

– гурткові сходини «День Соборності» (22 січня 2020 року); 
– гурткові сходини «Пам’ятай про Крути» (29 січня 2020 року). 
Програма підтримки розвитку Пластового руху в Пасічнянській 

сільській територіальній громаді на 2022-2025 роки зумовлена необхідністю 
реалізації сучасної молодіжної політики відповідно до Закону України «Про 
визнання пластового руху та особливості державної підтримки пластового, 
скаутського руху», Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та 
молоді на 2016-2020 роки, затвердженої Указом Президента України від 13 
жовтня 2015 року № 580/2015, Указом Президента України від 28 березня 
2008 року № 279/2008 «Про заходи щодо сприяння розвитку пластового 
(скаутського) руху в Україні», Концепції національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки 
України від 16 червня 2015 року № 641, наказу Міністерства освіти і науки 



України від 21 березня 2016 року № 294 «Про деякі питання підтримки 
пластового (скаутського) руху в Україні». 

Розроблення Програми зумовлено історичною передумовою розвитку 
пластових осередків на Прикарпатті у 1912-1939, 1988-2018 роках та їх 
успішною виховною діяльністю, інтересом до ідейних засад діяльності 
Пласту молодого покоління, освітніх закладів та батьківської громадськості. 

Мета та основні завдання Програми 

Метою Програми є поширення та популяризація пластової методики 
виховання, яка сприяє: формуванню патріотичної свідомості, здорового 
способу життя, активної громадянської позиції, лідерських якостей, 
фізичному розвитку  дітей та молоді Прикарпаття. 

Основними завданнями Програми є: 
– поширення серед громадськості інформації про Національну скаутську 

організацію України «Пласт», її виховну методику, досягнення у сфері 
національно-патріотичного і, зокрема, військово-патріотичного виховання; 

– створення сприятливих умов для впровадження пластової методики в 
освітній процес закладів освіти Пасічнянської сільської ради об’єднаної 
територіальної громади; 

– сприяння в діяльності громадської організації «Пласт-НСОУ»; 
– забезпечення підготовки педагогічних кадрів для роботи з пластовими 

гуртками; 
– сприяння набуттю дітьми та молоддю соціального досвіду для 

подальшої участі в процесах державотворення, вміння визначати форми та 
способи своєї участі в життєдіяльності громадянського суспільства; 

– сприяння спортивній і фізичній підготовці, спрямованій на 
утвердження здорового способу життя молоді.  

Терміни  реалізації  Програми та звітність 
Програму передбачається виконати впродовж 2022-2025 років. 

Фінансування Програми 
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету, 

виходячи з можливостей його дохідної частини, та інших джерел 
фінансування,  не заборонених чинним законодавством України. 

Заходи Програми відповідно до визначених напрямів, орієнтовні строки, 
очікувані джерела та обсяги фінансування представлені у додатку до 
Програми, який затверджується щорічно, виходячи з можливостей дохідної 
частини бюджету Пасічнянської територіальної громади. 

Координація та контроль за ходом виконання Програми  
Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і 

завдань виконавцем, зазначеним у Програмі. 
Відповідальні виконавці: 
− щорічно здійснює обґрунтовану оцінку результатів виконання 

Програми та за потреби готують пропозиції щодо продовження тих чи інших 
заходів; включення додаткових заходів, уточнення показників, обсягів і 
джерел фінансування, переліку виконавців/співвиконавців, строків 
виконання Програми та окремих заходів; 



 4 

− щорічно до 20 січня наступного за звітнім роком подає інформацію 
про виконання Програми для розгляду на сесії сільської ради 

оприлюднює на офіційних веб-сайтах інформацію про виконання 
Програми, дотримуючись строків та форми звітності. 

Очікувані результати виконання Програми 
– забезпечення безперервності процесу виховання в дітей та молоді 

патріотизму, духовності, формування національної самосвідомості, високих 
моральних якостей, відродження історичних та культурних традицій 
українського народу; 

– створення сприятливих умов для впровадження пластової методики в  

освітній процес на базі закладів освіти Пасічнянської сільської ради 
територіальної громади; 

– зміцнення матеріально-технічної бази осередку «Пластової станиці 
Битків»; 

– підвищення професійної компетентності педагогічних кадрів щодо 
впровадження пластової методики в освітній процес закладів освіти 
Пасічнянської сільської ради  територіальної громади; 

– створення сприятливих умов для безпосередньої участі молоді у 
суспільних перетвореннях  через діяльність у малих пластових групах; 

– збільшення кількості зацікавленої молоді щодо служби у Збройних 
Силах України, готовність до захисту України та виконання громадянського і 
конституційного обов’язку із захисту національних інтересів та незалежності 
України з метою становлення її як правової, демократичної, соціальної 
держави; 

– збільшення кількості волонтерів в Національній скаутській організації 
України «Пласт» та реалізація благодійних, екологічних, соціальних, 
інтелектуальних, мистецьких проектів; 

– збільшення кількості молоді: свідомих, відповідальних і 
повновартісних громадян місцевої, національної та світової спільноти, 
провідників суспільства, інтелектуальний та творчий її розвиток; 

– створення умов для поліпшення здоров’я молоді за рахунок 
збільшення кількості молоді зі стійкою позицією щодо здорового способу 
життя. 
 

Начальник Управління  
освіти, культури,  
молоді та спорту                                                                         Надія ТИМЧУК 



Додаток 

до програми підтримки розвитку Пластового руху в Пасічнянській 
сільській територіальній громаді на 2022-2025 роки 
 

Основні пріоритети та напрями, перелік заходів, обсяги і джерела фінансування  
Програми підтримки розвитку Пластового руху в Пасічнянській сільській територіальній громаді на 2022 рік 

 

№ 

п/п 
Зміст заходу 

Термін 

виконанн
я 

Виконавці Всього 

Фінансове 
забезпечення, 

грн. 
Результат від реалізації 

Бюджет 
громади 

інші 
джерел

а 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Проведення ознайомчого пластового семінару для осіб, зацікавлених пластовою виховною методикою  
(потенційних пластових виховників та інструкторів) 

 Поширення інформації 
Березень-

квітень 
2022 року 

Управління освіти, 
культури, молоді та 

спорту 

- - - 

Поширення інформації про 
семінар в межах територіальної 
громади 

 Інформаційні матеріали, канцелярські товари 
Квітень 

2022 року 

Управління освіти, 
культури, молоді та 

спорту 

500 500 - 

Друк інформаційних матеріалів та 
придбання канцелярських товарів 
для учасників семінару  

 

 Проходження учасників ознайомчого пластового 
семінару туристичним маршрутом «Стежками 
Биткова» (придбання продуктів) 

Травень 
2022 року 

Управління освіти, 
культури, молоді та 

спорту 

1000 1000 - 

Проходження учасниками 
туристичного маршруту 

«Стежками Биткова» 

2.Оновлення матеріальної бази осередку НСОУ-Пласт 

 Придбання туристичного спорядження  Травень 
2022 року 

Управління освіти, 
культури, молоді та 

спорту 

8500 8500 - 

Оновлення матеріальної бази 

3.Участь в обласних пластових заходах 
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Свято Весни (придбання продуктів, транспортні 
видатки) Травень 

2022 року 

Управління освіти, 
культури, молоді та 

спорту 

3000 3000 - 

Участь 10 представників Пласту (9 
дітей та 1 дорослий) 

 

Літній пластовий табір (придбання продуктів, 
транспортні видатки) Червень 

2022 року 

Управління освіти, 
культури, молоді та 

спорту 

4000 4000 - 

Участь 10 представників Пласту (9 
дітей та 1 дорослий) 

 

Свято Осені (придбання продуктів, транспортні 
видатки) вересень 

2022 року 

Управління освіти, 
культури, молоді та 

спорту 

3000 3000 - 

Участь 10 представників Пласту (9 
дітей та 1 дорослий) 

Всього   20000 20000 -  

 

 

Начальник Управління освіти, культури,  
молоді та спорту                                                                                                                                                                 Надія ТИМЧУК 
 

 


