
 
УКРАЇНА 

ПАСІЧНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Надвірнянського району Івано-Франківської області 
Восьме скликання 

Сімнадцята позачергова сесія 

 

РІШЕННЯ 

 

від 28.06.2022 № 1125-17/2022 

с. Пнів 

 

Про затвердження  
цільових програм 

 

 

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 реалізації Проекту «Об’єднані спадщиною: 

збереження історичної спадщини фортеці Пнів в Україні та фортеці Ардуд в 
Румунії з метою розвитку туризму» на 2022-2025 роки згідно з додатком. 

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. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника сільського 
голови Тараса Юрчила. 

 

 

Сільський голова                                                                             Андрій ГУНДА 

 



Додаток  
до рішення сільської ради 

від 28.06.2022 № 1125-17/2022 

«Про затвердження цільових програм» 

 

Паспорт 

Програми реалізації Проекту «Об’єднані спадщиною: збереження 
історичної спадщини фортеці Пнів в Україні та фортеці Ардуд в Румунії з 

метою розвитку туризму» на 2022-2025 роки 

 

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

Розробник програми – відділ економічного розвитку, публічних закупівель та 
інвестиційної діяльності. 

1. Термін реалізації програми – 2022-2025 роки. 
2. Етапи фінансування програми – щорічно з 2022 по 2025 роки. 
3. 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.: 
6151,4 1537,85 4613,55 

2022 1537,85 1537,85 - 

2023 1537,85 - 1537,85 

2024 1537,85 - 1537,85 

2025 1537,85 - 1537,85 

 

4. Очікувані результати виконання програми: 
збереження пам’ятки архітектури національного значення – замку у с. Пнів, що 
є спільною комунальною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст 
району та посилення його привабливості як туристичної атракції. 
 

5. Термін проведення звітності: щорічно. 
 

 

Замовник програми:  

Начальник відділу економічного розвитку,  
публічних закупівель  
та інвестиційної діяльності                                              Володимир КЛЮШТА 

 

Керівник програми: 
Заступник сільського голови                                                      Тарас ЮРЧИЛО 

 

 



ПРОГРАМА 

реалізації Проекту «Об’єднані спадщиною: збереження історичної 
спадщини фортеці Пнів в Україні та фортеці Ардуд в Румунії з метою 

розвитку туризму» на 2022-2025 роки 

1. Вступ 

Програма реалізації Проекту «Об’єднані спадщиною: збереження 
історичної спадщини фортеці Пнів в Україні та фортеці Ардуд в Румунії з 
метою розвитку туризму» (далі – Програма) розроблена відповідно до 

законодавства України.  
 

2. Мета Програми 

Метою Програми є збереження пам’ятки архітектури національного 
значення – замку у с. Пнів, що є спільною комунальною власністю 
територіальних громад сіл, селищ, міст району та посилення його 
привабливості як туристичної атракції. 

 

3. Основні завдання Програми: 
− Виготовлення науково-проектної документації щодо консервації 

Пнівського замку. 
− Здійснення робіт зі збереження (консервації) пам’ятки. 
− Встановлення системи зовнішнього освітлення. 

4. Очікувані результати 

5.1. Реалізація заходів Програми забезпечить збереження пам’ятки 
архітектури національного значення – замку у с. Пнів, що є спільною 
комунальною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст району та 
посилення його привабливості як туристичної атракції. 

 

5. Джерела фінансування 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок грантових коштів 
Проекту «Об’єднані спадщиною: збереження історичної спадщини фортеці 
Пнів в Україні та фортеці Ардуд в Румунії з метою розвитку туризму» та 
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. 

 

6. Координація та контроль за виконанням Програми 

Загальний контроль за ходом реалізації Програми здійснює заступник 
сільського голови. 

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 відділу економічного розвитку,  
публічних закупівель  
та інвестиційної діяльності                                              Володимир КЛЮШТА 

 



Додаток 

до Програми реалізації Проекту «Об’єднані 
спадщиною: збереження історичної спадщини 
фортеці Пнів в Україні та фортеці Ардуд в 
Румунії з метою розвитку туризму» 

 

Заходи з виконання Програми реалізації Проекту «Об’єднані спадщиною: збереження історичної спадщини 
фортеці Пнів в Україні та фортеці Ардуд в Румунії з метою розвитку туризму»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 

1. Розробка проектно-кошторисної документації 
(система зовнішнього освітлення) 

Пасічнянська 
сільська рада 

2022 

рік 

28 28 
- збереження пам’ятки 

архітектури 
національного 
значення– замку у с. 
Пнів, що є спільною 
комунальною власністю 
територіальних громад 
сіл, селищ, міст району 
та посилення його 
привабливості як 
туристичної атракції. 

2. Роботи зі встановлення системи зовнішнього 
освітлення замку в с. Пнів Надвірнянської району 
Івано-Франківської області  

Пасічнянська 
сільська рада 

2022 

рік 

300 300 

- 

3. Зовнішні інформаційні стенди Пасічнянська 
сільська рада 

2022 

рік 

101 101 
 

4. Інтерпретаційні та інформаційні стенди Пасічнянська 
сільська рада 

2022 

рік 

58 58 
- 

5. Робочий проект консервації (в тому числі 
протиаварійні роботи) замку 15 ст. в селі Пнів 
Надвірнянської району Івано-Франківської області 

Пасічнянська 
сільська рада 

2022 

рік 

1050, 85 1050, 

85 - 

 Всього   1537,85 1537,85   

 

Начальник відділу економічного розвитку,  
публічних закупівель та інвестиційної діяльності                                                                            Володимир КЛЮШТА 


