
 
УКРАЇНА 

ПАСІЧНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Надвірнянського району Івано-Франківської області 
Восьме скликання 

Сімнадцята позачергова сесія 

 

РІШЕННЯ 

 

від 28.06.2022 № 1114-17/2022 

с. Пнів 

 

Про внесення змін  
до цільових програм 

 

 

 

Відповідно до статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні", сільська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Внести зміни до цільових програм згідно з додатками 1-5 до даного 

рішення. 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

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

 

Сільський голова                                                                             Андрій ГУНДА 

 



Додаток 1 

до рішення сільської ради від 28.06.2022 №1114-17/2022 

«Про внесення змін до цільових програм» 

 

Зміни до Програми розвитку місцевого самоврядування  
в Пасічнянській сільській територіальній громаді на 2022-2025 роки 

 

1) Викласти рядок "2022 рік" розділу 5 паспорта програми в редакції:   
5. Обсяги фінансування програми: 

Рік 

Обсяги фінансування, тис. грн. 

всього 
в т.ч. за джерелами фінансування 

Бюджет громади державний бюджет інші джерела 

2022 1000 900 - 100 

 

  2) Доповнити  перелік заходів, обсяги та джерела фінансування програми пунктом 2.10. наступного змісту: 
№ 

з/п 

 

Перелік заходів програми 

Строк 
виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 
фінансування 

Обсяг 
фінансування, 

тис. грн. 

2.10. 
Встановлення та адміністрування (обслуговування) програмного 
забезпечення (СЕД «Діловод») 2022 

Пасічнянська 
сільська рада 

Бюджет 
Пасічнянської 
територіальної 
громади 

50 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                                                                                        Андрій КРИЦЬКИЙ 

 



Додаток 2 

до рішення сільської ради від 28.06.2022 №1114-17/2022 

«Про внесення змін до цільових програм» 

 

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

 

1) Викласти рядок "2022 рік" розділу 5 паспорта програми в редакції:   
5. Обсяги фінансування програми: 

Рік 

Обсяги фінансування, тис. грн. 

всього 
в т.ч. за джерелами фінансування 

Бюджет громади державний бюджет інші джерела 

2022 8200 8200 - - 

     

  

2) Доповнити  перелік заходів, обсяги та джерела фінансування програми пунктами 4 та 5. наступного змісту: 

№ 

п/п 
Зміст заходу Всього 

Фінансове 
забезпечення, тис. 

грн. Результат від 
реалізації Бюджет 

громади 

інші 
джерела 

4. 
Експлуатаційне утримання доріг загального користування місцевого значення та вулиць 
і доріг комунальної власності Пасічнянської сільської територіальної громади 

500 500 - 
Покращення стану 
доріг загального 
користування 
місцевого значення 
та вулиць і доріг 
комунальної 
власності 

5. 

Придбання матеріалів для експлуатаційного утримання та поточного ремонту вулиць і 
доріг комунальної власності Пасічнянської сільської територіальної громади 
господарським способом 500 500 - 

 

 

Заступник сільського голови                                                                                                                            Тарас ЮРЧИЛО 
 



Додаток 3 

до рішення сільської ради від 28.06.2022 №1114-17/2022 

«Про внесення змін до цільових програм» 

 

Зміни до Програми забезпечення заходів та робіт з територіальної оборони та мобілізаційної підготовки 
Пасічнянської сільської територіальної громади на 2022-2025 роки 

1) Викласти рядок "2022 рік" розділу 5 паспорта програми в редакції:   
5. Обсяги фінансування програми: 

Рік 

Обсяги фінансування, тис. грн. 

всього 
в т.ч. за джерелами фінансування 

Бюджет громади державний бюджет інші джерела 

2022 7752,67 7752,67 - - 

     

  

2) Доповнити  перелік заходів, обсяги та джерела фінансування програми пунктами 7, 8 наступного змісту: 

№ 

п/п 
Зміст заходу Всього 

Фінансове 
забезпечення, тис. 

грн. Результат від 
реалізації Бюджет 

громади 

інші 
джерела 

7. 
Придбання спецтехніки (грейдер) для будівництва та облаштування фортифікаційних 
споруд  

3200 3200 -  

8. 
Облаштування споруд цивільного захисту (сховищ) в дошкільних, загальноосвітніх 
закладах та закладах культури громади 

700 700   

 

 

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



Додаток 4 

до рішення сільської ради від 28.06.2022 №1114-17/2022 

«Про внесення змін до цільових програм» 

 

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

 

1) Викласти рядок "2022 рік" розділу 5 паспорта програми в редакції:   
5. Обсяги фінансування програми: 

Рік 

Обсяги фінансування, тис. грн. 

всього 
в т.ч. за джерелами фінансування 

Бюджет громади державний бюджет інші джерела 

2022 3636,1 3520,0 116,1  

 

2) Доповнити  розділ 7 перелік заходів, обсяги та джерела фінансування програми в наступній редакції: 

№ 

з/п 
Найменування заходу Виконавець 

Орієнтовані обсяги фінансування, 
тис. грн. 

Очікувані результати 

Всього 

В т. ч. 
Бюджет 
громади 

обласний 
бюджет 

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, Операції Об’єднаних Сил в районах  її проведення 

та російсько-українській війні 
7.1. Додаткова виплата бійцям-добровольцям, 

які брали участь у захисті територіальної 
цілісності та державного суверенітету на 
Сході України з розрахунку 500,0 грн. в 
місяць на одну особу 

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

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

Сільська рада 500 500 - 
Матеріальна підтримка зазначених 
сімей   



українській війні 
7.3. 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 3636,1 3520,0 116,1  

 
 

Начальник відділу  
соціального захисту населення                                                                                                            Андрій ВОЛЯНСЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 5 

до рішення сільської ради від 28.06.2022 №1114-17/2022 

«Про внесення змін до цільових програм» 

 

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

1) Викласти рядок "2022 рік" розділу 5 паспорта програми в редакції:   
5. Обсяги фінансування програми: 

Рік 

Обсяги фінансування, тис. грн. 

всього 
в т.ч. за джерелами фінансування 

Бюджет громади державний бюджет інші джерела 

2022 575 575 - - 

 

2) Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування програми викласти  в наступній редакції: 
 

Перелік заходів, обсягів та джерел фінансування  Комплексної програми забезпечення  пожежної  та техногенної 
безпеки в Пасічнянській територіальній громаді на 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 Оперативне та ефективне 
реагування по ліквідації 
надзвичайних ситуацій 

(пожеж). 
 

Мінімізація негативних 
наслідків від надзвичайних 

ситуацій (пожеж). 
 

 

         Всього: 575  

 

 

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

 


