
      Реалізація завдань, які передбачається здійснити для виконання визначених пріоритетів, сприятиме підвищенню рівня та поліпшення якості 
життя населення, інвестиційно-інноваційної активності на території об’єднаної територіальної громади. 
            Планом враховано пропозиції виконавчого комітету та структурних підрозділів Верхнянської сільської ради об’єднаної територіальної 
громади. 

Заходи Плану фінансуються за рахунок коштів сільського бюджету, централізованого забезпечення виконання програм, субвенцій з 
державного бюджету, коштів підприємств та інвесторів, грантів та інше передбачене чинним законодавством України. 

У процесі виконання План може уточнюватись та доповнюватись. 
Зміни та доповнення до Плану затверджуються рішенням сесії Верхнянської сільської ради об’єднаної територіальної громади за 

пропозиціями виконавчого органу ради, а також при уточненні бюджету об’єднаної громади на 2021 рік. 
Для здійснення заходів щодо забезпечення виконання Плану на 2021 рік планується використати орієнтовано коштів всього: 
  40434,55 тис. грн., а саме: 
Субвенції з державного бюджету -  31000,0 тис.грн. 

Обласного бюджету 816,5 тис.грн. 
Бюджету Верхнянської сільської ради об’єднаної територіальної громади  - 8568,05 тис.грн. 
Інші джерела – 50,0 тис.грн. 

1. Моніторинг та оцінка результативності реалізації Плану 

План соціально – економічного розвитку громади Верхнянської сільської ради об’єднаної територіальної громади на 2021 рік 
складається з низки конкретних заходів, спрямованих на досягнення цілей, визначених пріоритетами, і в кінцевому рахунку – визначеного 
бачення розвитку громади.  

Заходи надалі повинні бути перетворені у програми й проекти, однак це лише передумова реалізації  Плану соціально – економічного 
розвитку громади . Успіх на цьому шляху багато в чому залежить від управління проектами і в цілому – управління реалізацією Плану 
соціально – економічного розвитку громади . 

Постійний моніторинг й адаптація Плану до умов, що змінюються. 
          Процес моніторингу включає збір даних щодо ефективності і якості реалізації Плану в порівнянні з очікуваними результатами. Ці дані 
мають бути включені у щорічний звіт про реалізацію Плану . Звіт повинен бути підготовлений як базовий планувальний документ до 
визначення програм і бюджету на наступний рік. 

- Оновлення Плану . План– це живий документ, що потребує постійного оновлення у зв’язку зі зміною обставин та відповідно до 
висновків і рекомендацій звіту про оцінку Плану соціально – економічного розвитку громади . Внесення змін до Плану соціально – 

економічного розвитку громади буде відбуватись згідно з існуючим регламентом роботи сільської ради об’єднаної територіальної громади . 
- Звітування перед сільською радою об’єднаної територіальної громади. Звітування перед сільською радою об’єднаної 

територіальної громади щодо реалізації Плану соціально – економічного розвитку громади має відбуватись щорічно.            



 


