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1. ВСТУП. 
         План соціально-економічного розвитку Верхнянської об’єднаної територіальної громади на 

2018 рік розроблений структурними підрозділами виконавчого комітету на основі аналізу поточної 

ситуації в господарському комплексі ОТГ, прогнозів і пропозицій підприємств і організацій, 

виходячи із загальної соціально-економічної ситуації, що склалася на відповідній території, з 

урахуванням можливостей та місцевих ресурсів, відповідно до пріоритетних напрямків розвитку 

населених пунктів об’єднаної територіальної громади, Державної стратегії регіонального розвитку на 

період до 2020 року затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 року 

№385, Розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 року №213-р «Про 

затвердження плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та 

Стратегії сталого розвитку «Україна-2020», Закону України «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад» від 5 лютого 2015 року № 157-VIII, Стратегії  розвитку  Івано-Франківської  

області  на  період  до  2020 року затвердженої рішенням обласної ради від 17 жовтня 2014 року № 

1401-32/2014, Стратегії сталого розвитку Верхнянської об’єднаної територіальної громади на роки 

2017-2027, затвердженої рішенням сільської ради ОТГ № 346-23/2017 від 11.08.2017 р.  , Методичних 

рекомендацій щодо формування і реалізації прогнозних та програмних документів соціально-

економічного розвитку об’єднаної територіальної громади. 

           Метою Плану є вироблення та втілення єдиної політики розвитку Верхнянської об’єднаної 

територіальної громади у 2018 році в контексті єдиної політики розвитку Івано-Франківської області, 

що вимагатиме реалізації пріоритетів у соціальній та економічних сферах із запровадженням чіткої 

взаємодії зі всіма гілками влади, визначення завдань, спрямованих на розвиток території громади – 

роботи з благоустрою, виконання будівельних та ремонтних робіт на об’єктах комунальної та інших 

форм власності, поповнення дохідної частини бюджету, з метою формування якісного та безпечного 

середовища життєдіяльності жителів Верхнянської об’єднаної територіальної громади. 

Заходи Плану фінансуються за рахунок коштів бюджету Верхнянської об’єднаної 

територіальної громади, субвенцій з державного, обласного бюджету, коштів підприємств та 

інвесторів. 

 

2. Аналітична частина 

 

Верхнянська об’єднана територіальна громада перша об’єднана громада в Калуському районі 

Івано-Франківської  області, утворена 20 серпня 2015 року.  

 

Громада розташована у північно-західній частині Калуського району Івано-Франківської 

області та межує із містом Калушем, Кропивницькою, Копанківською і Томашівською сільськими 

радами Калуського району, Великотур’янською сільською радою Долинського району, Чертізькою та 

Мельницькою сільськими радами Жидачівського району Львівської області. 

 

Територія громади складає 140,62 км2, або 18,2% від загальної території району. 

Адміністративним та культурним центром об’єднаної громади є село Верхня, яке розміщене на 

відстані 10 км від м. Калуш та 45 км від обласного центру м. Івано-Франківськ . 



 

         Корисні копалини . В селах Станькова, Кулинка є поклади сірки тугоплавкої, а в селах Верхня, 

Збора, Станькова, Степанівка розташовані свердловини природнього газу середнього тиску 
Кадобнянського родовища. 

 

        Ландшафт та об’єкти природно-заповідного фонду. Ліси та лісовкриті площі займають 21 % 
території ОТГ (2970 га) . В підпорядкуванні ДП «Калуське  лісове господарство» в адміністративних 

межах ОТГ знаходяться 2 лісництва: 

 

- Болохівське;  

- Довговойнилівське. 
 

       Водні ресурси ОТГ. Водні ресурси Верхнянської ОТГ представлені поверхневими та підземними 

водами. Поверхневі води займають 0,68 % території ОТГ (96,4 га). Загальна довжина рік ОТГ складає 

25 км. Головною річковою артерією району є р.Болохівка, довжина якої в межах ОТГ становить 20 

км. 

 

Загальна кількість водних об'єктів представлена 15 ставками (загальною площею 89,0 га). 

До об’єднаної громади входять 12 сіл із загальною чисельністю населення станом на 

01.01.2018 року - 10 594 чол.. 

 

 Щільність населення на 1 км2 складає 75 осіб. За 2017 рік на території ОТГ народилося 66 

осіб, а померло – 159 .  

 

Більшість факторів, які впливають на демографічну ситуацію в об’єднаній територіальній 

громаді, формуються на загальнодержавному рівні і залежать від фінансово-економічного стану, 

добробуту населення, екологічної ситуації та інш.. 

 

Економіка  громади має аграрно-промислову спеціалізацію. Основну промислову групу 

громади складають підприємства, продукція яких реалізується як в межах, так і за межами України, в 

т. ч.: 

- ТзОВ «Іванковецькі ковбаси» (торгова марка «ІКО»), яке спеціалізується на виробництві 
м’ясної продукції; 

- ТзОВ «Гудвеллі Україна» - спеціалізується на вирощуванні свиней; 

- СГОК «УКР АГРО МИЛК» с.Негівці – прийом  молока; 

- Цех по переробці молока Цецхладзе Р.М.-с.Негівці; 

- ПП Шутяк В.Й. с. Верхня – спеціалізується на переробці рибної продукції; 

- ПП Стовбан О.Я. та ПП Манич Р.Й. с. Завадка- деревообробні підприємства ; 

- ПП Андріїв Б.Д. та ПП Петрів В.В. с. Завадка- пилорами; 

- ПП Савчин В.І. та ПП Дроздик П.В- виготовлення столярних виробів; 

- Пиць І.Й  с. Завадка– виготовлення меблів; 

- ПП Козакевич М.М. с. Верхня – перевезення вантажів. 
-  



Аграрний сектор економіки громади представлений 11 господарствами, в тому числі – 7 

фермерськими господарствами, 1 селянським фермерським господарством, 1 товариство з 

обмеженою відповідальністю, 1 колективне сільськогосподарське підприємство і 1 господарське 

товариство.  

 

Аграрний сектор громади спеціалізується на вирощуванні зернових та технічних культур, в 

тому числі кормових культур, картоплі, овочів, плодів і ягід.  

 

Найбільшим агроформуванням громади є– ТзОВ «Гудвеллі Україна», яке на основі сучасних 

технологій і техніки з року в рік займається вирощуванням свиней з високим показником приросту та 

високим відсотком народжуваності поросят на базі генетичного біоматеріалу з Данії. 

 

        Фінансово-кредитну систему громади представлене ТВБВ № 10008/0150  філії Івано 

Франківського обласного управління АТ «Ощадбанк». 

 

Державну політику в галузі освіти громади забезпечують: 

- Верхнянська  ЗОШ І-ІІІ ст.; 

- Довговойнилівський НВК І-ІІІ ст., 
- Завадківська, Станьківська ЗОШ І-ІІ ст.; 

- Зборянський і Негівський НВК І-ІІ ст.; 
- Степанівський НВК І ст.; 

 
У с. Верхня функціонує ДНЗ ясла-сад «Колобок» на 45 місць. 

 

Мережа закладів культури становить 18 установ: 9 Народних домів, 9 бібліотек, «Краєзнавчий»  

музей. 

Медична мережа громади нараховує 2 амбулаторії загальної практики сімейної медицини та  8 

фельдшерсько-акушерських пунктів. 

Інфраструктура об`єднаної територіальної громади потребує радикальних змін, в тому числі 

здійснення капітального та поточного ремонту доріг, будівництво систем водопостачання та 

водовідведення, збору та утилізації твердих побутових відходів. Наявна мережа доріг, що належать 

до комунальної власності становить 64 км, в т ч.:  

-з асфальтним покриттям – 9,0 км 

- щебеневим – 37,4 км 

- без твердого покриття ( грунтові) – 17,5 км. 

 

Робота сільської ради ОТГ зосереджувалась на забезпеченні життєдіяльності громади та 

розв’язанні поточних проблемних питань. 

 



 

Фінансово-бюджетна ситуація 

       

 

Орієнтовний  перелік показників  оцінки  соціально-економічного розвитку 

 

обєднаної територіальної громади Верхнянської сільської  ради 

       

       

       

№п/п Найменування показника 
Одиниця  

виміру 

Значення 

показника у 

2017р. 

Значення 

показника 

у 2018р. 

2018 рік у 

відсотках до 

2017року 

Джерело 

інформації 

  Фінансова  самодостатність 

 

        

1. 

Доходи бюджету обєднаної 

територіальної громади 

(без трпнсфертів) на 1 

особу грн. 905,7 1062,7 117,3 

ОТГ 

2. 

Капітальні видатки 

бюджету обєднаної 

територіальної громади 

(без трпнсфертів) на 1 

особу грн. 319,3 188,8 59,1 

ОТГ 

3. 

Обсяг надходжень до 

бюдету обєднаної 

територіальної громади від 

сплати податку на доходи 

фізичних осіб тис.грн. 5601,9 6530,0 116,6 

ОТГ 

4. 

Обсяг надходжень до 

бюдету обєднаної 

територіальної громади від 

плати за землю тис.грн. 1158,6 1170,0 101 

ОТГ 

5. 

Обсяг надходжень до 

бюдету обєднаної 

територіальної громади від 

сплати єдиного податку  тис.грн. 2452,6 3070,0 125,2 

ОТГ 

6. 

Обсяг надходжень до 

бюдету обєднаної 

територіальної громади від 

сплати акцизного податку тис.грн. 275,3 260,0 94,4 

ОТГ 

7. 
Наявні доходи населення у 

розрахунку на 1 особу грн. 
 

    Держстат 

 
 

   



 

 

Результати СВОТ аналізу 

СВОТ -аналіз це оцінка стартових можливостей перед розробкою практичних кроків 

по реалізації плану соціально економічного розвитку.  

 

Сильні сторони Слабкі сторони 

1. Географічне розміщення на кордоні Івано-
Франківської та Львівської областей, по 

території громади проходить дорога 

республіканського значення Миколаїв – 

Жидачів - Калуш  та близька відстань до 
районного центру Калуша.   

2. Наявність підприємств з переробки м’яса, 

риби, молока, підприємств агропереробки та 
деревообробки. 

3. Наявність корисних копалин: сірки 

тугоплавкої сланцевого і природного газу. 

4. Наявність об‘єктів, доступних для 
інвестування. 

5. Наявність земель за межами населених 

пунктів, які потенційно можуть бути 
інвестиційними ділянками. 

6. Розвинута сфера освіти, культури. 

7. Велика кількість підприємців, які швидко 
адаптуються в нових економічних умовах. 

1. Значна частка населення старшого за 
працездатний вік, велика кількість населення 

працездатного віку виїхала на роботи за 

межами України. 

2. Високий рівень безробіття. 
3. Низький середній рівень оплати праці. 

4. Низький рівень іноземних та внутрішніх 

інвестицій. 
5. Неналежна якість, подекуди – відсутність 

дорожнього покриття між населеними 

пунктами громади. 

6. Низький рівень громадської активності. 
7. Відсутність підтримки бізнесу у розвитку 

інфраструктури. 

8. Занедбані очисні споруди у с. Верхня, 
відсутність каналізування. 

9. Погане забезпечення питною водою у деяких 

населених пунктах громади. 

Можливості Загрози 

1. Зростання попиту на екологічно-чисту 
продовольчу продукцію на світовому ринку 

стимулюватиме розвиток АПК. 

2. Продовження реформ в Україні сприятиме 
покращенню бізнес-клімату. 

3. Зростання популярності сільського, 

зеленого, культурного туризму серед 

населення України та Європи. 
4. Продовження євро інтеграційних процесів 

сприятиме зростанню зацікавленості 

інвесторів до України. 
5. Початок діяльності в Україні проектів 

міжнародної технічної допомоги, які 

підтримуватимуть об‘єднані громади. 

1. Продовження або замороження військового 
конфлікту на сході України. 

2. Відплив за межі громади кваліфікованих 

кадрів. 
3. Забруднення грунтових вод, близька відстань 

до захоронень хімічних відходів 

(гексахлорбензолу) призводять до проблем 

водопостачання у селах громади. 
4. Перекладання на місцеве самоврядування 

державних фінансових зобов‘язань щодо 

забезпечення соціальних стандартів. 
 

 

 

 

 



3. ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ВЕРХНЯНСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

Основна ціль програми: створення умов для стійкого соціально-економічного розвитку на 

основі підвищення конкурентоспроможності економіки об’єднаної територіальної громади 

для розв’язання соціальних проблем та зростання якості життя населення. 

 

Досягнення зазначеної цілі, планується здійснити шляхом реалізації наступних пріоритетів: 

 розширення можливостей реалізації права громадян на гідну працю, підвищення їх 

доходів шляхом зростання середньомісячної заробітної плати, покращення ситуації у 

сфері зайнятості населення та безробіття, створення нових робочих місць, збереження 

та розвитку трудового потенціалу; 

 підвищення стандартів життя, розвиток людського і соціального капіталу шляхом 

поліпшення якості та більшої доступності освіти і медичного обслуговування, 

підвищення дієвості та стабільності соціального захисту; 

 створення умов для стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях 

економіки шляхом залучення інвесторів на засадах державно-приватного партнерства; 

 підвищення інвестиційної привабливості об’єднаної територіальної громади через 

презентації її можливостей в Україні та за кордоном; 

 створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності та поліпшення 

бізнес-клімату шляхом реалізації державної політики децентралізації та формування 

реальних механізмів підтримки малого та середнього підприємництва; 

 формування ефективної інфраструктури торговельного та побутового обслуговування 

населення; 

 покращення транспортного сполучення та розширення телекомунікаційних послуг; 

 забезпечення населення, підприємств, організацій якісними комунальними послугами, 

підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунальних 

систем, впровадження нових енергозберігаючих технологій та обладнання; 

 впровадження енергозберігаючих заходів у закладах бюджетної сфери, стимулювання 

раціонального використання енергоресурсів; запровадження енергозберігаючих 

технологій у галузях виробництва; 

 здійснення природоохоронних заходів щодо призупинення погіршення стану 

навколишнього природного середовища: скидів забруднюючих стоків у поверхневі 

водойми та поліпшення якості питної води, впорядкування поводження з твердими 

побутовими відходами; 

 забезпечення наповнюваності бюджету ОТГ шляхом залучення додаткових 

надходжень та раціонального використання бюджетних коштів. 

 

 

 

 



 

 

Пріоритети розвитку: 

 

 Пріоритет 1. Розвиток технічної інфраструктури 

 Пріоритет 2. Розвиток соціальної сфери  

 Пріоритет 3. Створення умов для розвитку економіки громади 

 

4. Основні завдання та механізми реалізації Плану соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади 

Пріоритет1.  Розвиток технічної інфраструктури громади 

 

Завдання та заходи 
Строки 

виконання 
Показники виконання Очікуваний результат 

Завдання 1.1 Проведення капітальних та поточних ремонтів доріг 

Захід 1.1.1 

Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці 

Садова від буд. № 21 до буд. № 35 в селі Довгий 

Войнилів Верхнянської об’єднаної територіальної 

громади Калуського району Івано-Франківської 

області (в т.ч. виготовлення ПКД) 

 

2018 

 

 

 Висока якість дорожнього 

покриття, скорочення часу 

доїзду аварійних служб  

Захід 1.1.2 

Капітальний ремонт дорожнього покриття  вулиці 

Зарічна, яка бере початок від вулиці Шевченка до 

буд.№29А в селі Довгий Войнилів Верхнянської 

об’єднаної територіальної громади Калуського 

району Івано-Франківської області (в т.ч 

виготовлення ПКД) 

 

2018 

 

Висока якість дорожнього 

покриття, скорочення часу 

доїзду аварійних служб 

Захід 1.1.3 

Капітальний ремонт дорожнього покриття та моста 

по  вулиці Л.Українки в селі Станькова 

Верхнянської об’єднаної територіальної громади 

Калуського району Івано-Франківської області (в т.ч 

виготовлення ПКД) 

 

2018 

 

Підвищення безпеки руху 

автотранспорту, 

скорочення часу доїзду 

аварійних служб 



 

Захід 1.1.4 

 

Поточний  ремонт автомобільної дороги загального 

користування місцевого значення С090601 Болохів-

Войнилів Верхнянської об’єднаної територіальної 

громади Калуського району Івано-Франківської 

області 

 

2018 

 

Підвищення безпеки руху 

автотранспорту, 

скорочення часу доїзду 

аварійних служб 

 

Захід 1.1.5 

 

Поточний ремонт автомобільної дороги загального 

користування місцевого значення С090611 Верхня-

Збора-Кулинка Верхнянської об’єднаної 

територіальної громади Калуського району Івано-

Франківської області . 

 

2018 

 

Підвищення безпеки руху 

автотранспорту, 

скорочення часу доїзду 

аварійних служб 

 

Захід 1.1.6 

 

 Поточний ремонт автомобільної дороги загального 

користування місцевого значення С090606 Верхня-

Станькова-Довгий Войнилів Верхнянської 

об’єднаної територіальної громади Калуського 

району Івано-Франківської області - місцевий 

бюджет . 

 

2018 

 

Підвищення безпеки руху 

автотранспорту, 

скорочення часу доїзду 

аварійних служб 

 

 

 

 

 

 

 

 



Завдання 1.2 Утримання та розвиток мереж  

Захід 1.2.1 

Технічне переоснащення системи вуличного 

освітлення на основі LED  технологій вулиць Сірка і 

Шкільна в селі Верхня Верхнянської об’єднаної 

територіальної громади Калуського району Івано-

Франківської області  

2018 

 

 

Наявна ПКД 
Економія коштів за 

рахунок застосування 

нових технологій 

Захід 1.2.2 

Технічне переоснащення системи вуличного 

освітлення на основі LED  технологій вулиці 

Польова в селі Завадка Верхнянської об’єднаної 

територіальної громади Калуського району Івано-

Франківської області 

 

2018 

 

 

Наявна ПКД Економія коштів за 

рахунок застосування 

нових технологій 

Захід 1.2.3 

Технічне переоснащення системи вуличного 

освітлення на основі LED  технологій вулиці 

Зарічна в селі Збора Верхнянської об’єднаної 

територіальної громади Калуського району Івано-

Франківської області 

2018 

 

 

Наявна ПКД 
Економія коштів за 

рахунок застосування 

нових технологій 

Захід 1.2.4 

Технічне переоснащення системи вуличного 

освітлення на основі LED  технологій вулиці 

Буковинська в селі Кулинка Верхнянської 

об’єднаної територіальної громади Калуського 

району Івано-Франківської області 

2018 

 

 

Наявна ПКД 
Економія коштів за 

рахунок застосування 

нових технологій 

Захід 1.2.5 

Технічне переоснащення системи вуличного 

освітлення на основі LED  технологій вулиці 

Українська в селі Станькова Верхнянської 

об’єднаної територіальної громади Калуського 

району Івано-Франківської області 

2018 

 

 

Наявна ПКД 
Економія коштів за 

рахунок застосування 

нових технологій 



Захід 1.2.6 

Технічне переоснащення системи вуличного 

освітлення на основі LED  технологій вулиці 

Зарічна в селі Довгий Войнилів Верхнянської 

об’єднаної територіальної громади Калуського 

району Івано-Франківської області 

2018 

 

 

Наявна ПКД Економія коштів за 

рахунок застосування 

нових технологій 

 Пріоритет 2.  Розвиток соціальної сфери 

Завдання 2.1 Проведення капітальних та поточних ремонтів приміщень закладів соціальної сфери. 

 

Захід 2.1.1 

Капітальний ремонт приміщення ДНЗ ясла-сад 

«Колобок» в с.Верхня Верхнянської об’єднаної 

територіальної громади Калуського району Івано-

Франківської області в т.ч виготовлення ПКД (з 

застосуванням енергоефективних технологій) 

2018 

 

 
Зниження оплати за 

спожиті енергоносії, 

створення комфортних 

умов для навчання та 

виховання дітей 

Захід 2.1.2  

Капітальний ремонт теплотраси та системи 

опалення Народного дому с.Верхня Верхнянської 

сільської ради об’єднаної територіальної громади 

Калуського району Івано-Франківської області в т.ч. 

виготовлення ПКД(з застосуванням енерго-

ефективних технологій). 

2018 

 

Зниження оплати за 

спожиті енергоносії, 

створення комфортних 

умов для населення 

Захід 2.1.3  

Капітальний ремонт приміщення та оснащення 

конференц-залу Народного дому с.Верхня 

Верхнянської сільської ради об’єднаної 

територіальної громади Калуського району Івано-

Франківської області в т.ч. виготовлення ПКД. 

2018 

 

 

Покращення роботи органу 

місцевого самоврядування 

через створення сучасних умов 

роботи вищого 

представницького органу ОТГ – 

Ради громади із забезпеченням 

широкого залучення 

громадськості 

Захід 2.1.4  

Капітальний ремонт адміністративного приміщення 

в с.Завадка Верхнянської об’єднаної територіальної 

громади Калуського району Івано-Франківської 

області в т.ч виготовлення ПКД (з застосуванням 

енергоефективних технологій) 

2018 

 

Зниження оплати за 

спожиті енергоносії, 

створення комфортних 

умов для населення 



Захід 2.1.5  

Покращення матеріально-технічної бази ЗОШ І-ІІ 

ступенів с. Завадка Верхнянської сільської ради 

об’єднаної територіальної громади Калуського 

району Івано-Франківської області . 

 

2018 

 

 

Покращення якості 

навчального процесу 

Захід 2.1.6  

Капітальний ремонт приміщення Народного дому в 

с.Збора Верхнянської об’єднаної територіальної 

громади Калуського району Івано-Франківської 

області в т.ч виготовлення ПКД (з застосуванням 

енергоефективних технологій) 

 

2018  

Зниження оплати за 

спожиті енергоносії, 

створення комфортних 

умов для населення 

Захід 2.1.7  

Капітальний ремонт приміщення ЗОШ І-ІІ ст в 

с.Станькова Верхнянської об’єднаної 

територіальної громади Калуського району Івано-

Франківської області (з застосуванням 

енергоефективних технологій) 

 

2018  

Зниження оплати за 

спожиті енергоносії, 

створення комфортних 

умов для навчання дітей 

Захід 2.1.8 

Капітальний ремонт приміщення НВК І-ІІ ст в 

с.Негівці Верхнянської об’єднаної територіальної 

громади Калуського району Івано-Франківської 

області в т.ч виготовлення ПКД (з застосуванням 

енергоефективних технологій) 

2018  

 

 

Зниження оплати за 

спожиті енергоносії, 

створення комфортних 

умов для навчання дітей 

Захід 2.1.9 

Капітальний ремонт приміщення Народного дому в 

с.Негівці Верхнянської об’єднаної територіальної 

громади Калуського району Івано-Франківської 

області в т.ч виготовлення ПКД (з застосуванням 

енергоефективних технологій) 

2018  

Зниження оплати за 

спожиті енергоносії, 

створення комфортних 

умов для населення 

Захід 2.1.10  

Облаштування мультифункціонального спортив-

ного майданчика  в с. Негівці Верхнянської ОТГ 

Калуського району Івано-Франківської області (в 

т.ч. виготовлення ПКД). 

2018  

 
Створення умов для 

розвитку спорту 



Захід 2.1.11 

Капітальний ремонт Народного дому с. Гуменів 

Верхнянської сільської ради об’єднаної 

територіальної громади Калуського району Івано-

Франківської області (в т.ч. виготовлення ПКД). 

 

2018  

 Зниження оплати за 

спожиті енергоносії, 

створення комфортних 

умов для населення 

Захід 2.1.12 

Капітальний ремонт приміщення амбулаторії ЗПСМ 

в с. Верхня Верхнянської сільської ради об’єднаної 

територіальної громади Калуського району Івано-

Франківської області (з застосуванням 

енергоефективних технологій в т.ч. виготовлення 

ПКД)). 

2018  

Зниження оплати за 

спожиті енергоносії, 

створення комфортних 

умов для населення 

Захід 2.1.13 

Капітальний ремонт аварійного житлового будинку 

по вул. Войнилівській у с. Верхня  Верхнянської 

сільської ради об’єднаної територіальної громади 

Калуського району Івано-Франківської області (в 

т.ч. виготовлення ПКД). 

2018  

Зниження оплати за 

спожиті енергоносії, 

створення комфортних 

умов для населення 

Захід 2.1.14 

Капітальний ремонт приміщень ФАПу в селі 

Станькова Верхнянської об’єднаної територіальної 

громади Калуського району Івано-Франківської 

області (з застосуванням енергоефективних 

технологій, в т.ч. виготовлення ПКД)  

 

 

 

2018 

 

Зниження оплати за 

спожиті енергоносії, 

створення комфортних 

умов для населення 

Захід 2.1.15 

Капітальний ремонт приміщень ФАПу в селі 

Кулинка Верхнянської об’єднаної територіальної 

громади Калуського району Івано-Франківської 

області (з застосуванням енергоефективних 

технологій, в т.ч. виготовлення ПКД) . 

 

 

2018 

 

Зниження оплати за 

спожиті енергоносії, 

створення комфортних 

умов для населення 

Захід 2.1.16 

Капітальний ремонт приміщень ФАПу в селі 

Степанівка Верхнянської об’єднаної територіальної 

громади Калуського району Івано-Франківської 

області (в т.ч. виготовлення ПКД) . 

 

 

 

2018 

 

Зниження оплати за 

спожиті енергоносії, 

створення комфортних 

умов для населення 



Пріоритет 3.  Створення умов для розвитку економіки громади 

 

Завдання та заходи 
Строки 

виконання 
Показники виконання Очікуваний результат 

Завдання 3.1 Розвиток ягідництва.  

Захід 3.1.1 

Співфінансування Програми розвитку ягідництва 

Верхнянської об’єднаної територіальної громади 

Калуського району Івано-Франківської області 

2018 

 

Вирощування ягідних культур 

на території громади  

Закладення плантацій 

лохини, поліпшення 

інвестиційного клімату  

Завдання 3.2 Придбання спецтехніки для закладів медицини та комунального підприємства «Верхнянський господар»  

Захід 3.2.1 

Придбання спецтехніки для комунального 

підприємства «Верхнянський господар» 

Верхнянської об’єднаної територіальної громади 

Калуського району Івано-Франківської області 

 

2018 

 

Придбання спецтехніки Підвищення рівня 

благоустрою громади, 

забезпечння ремонту 

комунальних доріг 

Захід 3.2.2 

Облаштування площадок та придбання контейнерів 

для ТПВ  

2018 

 

 
Підвищення рівня 

екологічної безпеки 

Завдання 3.3 Розвиток цивільного захисту та техногенної безпеки 

Захід 3.3.1 

Придбання пожежної машини для створення 

пожежної частини 

2018 

Придбання машини 
Забезпечення громадської 

безпеки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.Фінансове забезпечення реалізації Плану. 

 

Орієнтовані обсяги та джерела фінансування завдань та заходів Плану. 

 

Пріоритет1.  Розвиток технічної інфраструктури громади 

Завдання та заходи 

Обсяги та джерела фінансування, тис.грн. 

Держ.бюджет 

(інфраструктур

на субвенція) 

Обласний 

бюджет 

Місцевий 

бюджет 

Інші джерела 

(ЄС/ПРООН …) 

 

Завдання 1.1 Проведення капітальних та поточних ремонтів доріг  

 

Захід 1.1.1 

Капітальний ремонт дорожнього покриття  вулиці 

Садова від буд.№21 до буд№35 в селі Довгий 

Войнилів Верхнянської об’єднаної територіальної 

громади Калуського району Івано-Франківської 

області (в т.ч виготовлення ПКД) 

 

170,0 

  

 

 

  

Захід 1.1.2 

Капітальний ремонт дорожнього покриття  вулиці 

Зарічна, яка бере початок від вулиці Шевченка до 

буд.№29А в селі Довгий Войнилів Верхнянської 

об’єднаної територіальної громади Калуського 

району Івано-Франківської області (в т.ч 

виготовлення ПКД) 

 

280,0 

  

 

Захід 1.1.3 

Капітальний ремонт дорожнього покриття та моста 

по  вулиці Л.Українки в селі Станькова 

Верхнянської об’єднаної територіальної громади 

Калуського району Івано-Франківської області (в 

т.ч виготовлення ПКД) 

 

250,0 

  

 



Захід 1.1.4 

Поточний  ремонт автомобільної дороги 

загального користування місцевого значення 

С090601 Болохів-Войнилів Верхнянської 

об’єднаної територіальної громади Калуського 

району Івано-Франківської області . 

 

  

 

200,0 600,0 

Захід 1.1.5 

Поточний ремонт автомобільної дороги загального 

користування місцевого значення С090611 

Верхня-Збора-Кулинка Верхнянської об’єднаної 

територіальної громади Калуського району Івано-

Франківської області . 

 

 

  

 

 

100,0 300,0 

Захід 1.1.6 

 Поточний ремонт автомобільної дороги 

загального користування місцевого значення 

С090606 Верхня-Станькова-Довгий Войнилів 

Верхнянської об’єднаної територіальної громади 

Калуського району Івано-Франківської області . 

 

 

  

 

 

200,0 600,0 

Завдання 1.2 Утримання та розвиток мереж  

Захід 1.2.1 

Технічне переоснащення системи вуличного 

освітлення на основі LED  технологій вулиці Сірка 

і Шкільна в селі Верхня Верхнянської об’єднаної 

територіальної громади Калуського району Івано-

Франківської області  

 

  

50,0 

 

Захід 1.2.2 

Технічне переоснащення системи вуличного 

освітлення на основі LED  технологій вулиці 

Польова в селі Завадка Верхнянської об’єднаної 

територіальної громади Калуського району Івано-

Франківської області 

 

  

50,0 

 

Захід 1.2.3 

Технічне переоснащення системи вуличного 

освітлення на основі LED  технологій вулиці 

 

  

 

50,0 

 



Буковинська в селі Кулинка Верхнянської 

об’єднаної територіальної громади Калуського 

району Івано-Франківської області 

Захід 1.2.4 

Технічне переоснащення системи вуличного 

освітлення на основі LED  технологій вулиці 

Зарічна в селі Збора Верхнянської об’єднаної 

територіальної громади Калуського району Івано-

Франківської області 

 

  

 

30,0 
 

Захід 1.2.5 Технічне переоснащення системи 

вуличного освітлення на основі LED  технологій 

вулиці Українська в селі Станькова Верхнянської 

об’єднаної територіальної громади Калуського 

району Івано-Франківської області 

 

  

 

50,0  

Захід 1.2.6 

Технічне переоснащення системи вуличного 

освітлення на основі LED  технологій вулиці 

Зарічна в селі Довгий Войнилів Верхнянської 

об’єднаної територіальної громади Калуського 

району Івано-Франківської області 

 

  

 

50,0 
 

Пріоритет2.  Розвиток соціальної сфери 

Завдання 2.1 Проведення капітальних та поточних ремонтів приміщень закладів соціальної сфери. 

Захід 2.1.1 

Капітальний ремонт приміщення ДНЗ ясла-сад 

«Колобок» в с.Верхня Верхнянської об’єднаної 

територіальної громади Калуського району Івано-

Франківської області в т.ч виготовлення ПКД (з 

застосуванням енергоефективних технологій) 

280,0 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Захід 2.1.2  

Капітальний ремонт теплотраси та системи 

опалення Народного дому с.Верхня Верхнянської 

сільської ради об’єднаної територіальної громади 

Калуського району Івано-Франківської області в 

т.ч. виготовлення ПКД(з застосуванням 

енергоефективних технологій). 

 

  

 

 

155.0  



Захід 2.1.3  

Капітальний ремонт приміщення та оснащення 

конференц-залу Народного дому с.Верхня 

Верхнянської сільської ради об’єднаної 

територіальної громади Калуського району Івано-

Франківської області в т.ч. виготовлення ПКД. 

 

 

  

 

 

162,0 384,0 

Захід 2.1.4  

Капітальний ремонт адміністративного 

приміщення в с.Завадка Верхнянської об’єднаної 

територіальної громади Калуського району Івано-

Франківської області в т.ч виготовлення ПКД (з 

застосуванням енергоефективних технологій) 

500,0 

  

 

Захід 2.1.5  

Покращення матеріально-технічної бази ЗОШ І-ІІ 

ступенів с. Завадка Верхнянської сільської ради 

об’єднаної територіальної громади Калуського 

району Івано-Франківської області . 

 

 

 

110,0 

 

 

 

  

Захід 2.1.6  

Капітальний ремонт приміщення Народного дому 

в с.Збора Верхнянської об’єднаної територіальної 

громади Калуського району Івано-Франківської 

області в т.ч виготовлення ПКД (з застосуванням 

енергоефективних технологій) 

600,0 

  

 

Захід 2.1.7  

Капітальний ремонт приміщення ЗОШ І-ІІ ст в 

с.Станькова Верхнянської об’єднаної 

територіальної громади Калуського району Івано-

Франківської області (з застосуванням 

енергоефективних технологій) 

 

 

200,0 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Захід 2.1.8 

Капітальний ремонт приміщення НВК І-ІІ ст в 

с.Негівці Верхнянської об’єднаної територіальної 

громади Калуського району Івано-Франківської 

області в т.ч виготовлення ПКД (з застосуванням 

енергоефективних технологій) 

 

280,0 

  

 

 

 



Захід 2.1.9 

Капітальний ремонт приміщення Народного дому 

в с. Негівці Верхнянської об’єднаної 

територіальної громади Калуського району Івано-

Франківської області в т.ч виготовлення ПКД (з 

застосуванням енергоефективних технологій) 

230,0 

  

 

Захід 2.1.10  

Облаштування мультифункціонального спортив-

ного майданчика  в с. Негівці Верхнянської ОТГ 

Калуського району Івано-Франківської області (в 

т.ч. виготовлення ПКД). 

 

 

  

 

117,0 
262,0 

Захід 2.1.11 

Капітальний ремонт Народного дому с. Гуменів 

Верхнянської сільської ради об’єднаної 

територіальної громади Калуського району Івано-

Франківської області (в т.ч. виготовлення ПКД). 

 

  

40,0 

 

Захід 2.1.12 

Капітальний ремонт приміщення амбулаторії 

ЗПСМ в с. Верхня Верхнянської сільської ради 

об’єднаної територіальної громади Калуського 

району Івано-Франківської області (з 

застосуванням енергоефективних технологій, в т.ч. 

виготовлення ПКД). 

 

 

  

 

508,0 

 

Захід 2.1.13 

Капітальний ремонт аварійного житлового 

будинку по вул. Войнилівській у с. Верхня  

Верхнянської сільської ради об’єднаної 

територіальної громади Калуського району Івано-

Франківської області (в т.ч. виготовлення ПКД). 

 

 

 

 

 

 

 

70,0 

 



Захід 2.1.14 

Капітальний ремонт приміщень ФАПу в селі 

Станькова Верхнянської об’єднаної територіальної 

громади Калуського району Івано-Франківської 

області (з застосуванням енергоефективних 

технологій, в т.ч. виготовлення ПКД)  

 

  

 

 

50,0  

Захід 2.1.15 

Капітальний ремонт приміщень ФАПу в селі 

Кулинка Верхнянської об’єднаної територіальної 

громади Калуського району Івано-Франківської 

області (з застосуванням енергоефективних 

технологій (в т.ч. виготовлення ПКД)  

 

  

 

 

40,0  

Захід 2.1.16 

Капітальний ремонт приміщень ФАПу в селі 

Степанівка Верхнянської об’єднаної 

територіальної громади Калуського району Івано-

Франківської області (в т.ч. виготовлення ПКД) - 

місцевий бюджет – 5,00 тис.грн. 

 

  

 

 

5,0  

Пріоритет 3.  Створення умов для розвитку економіки громади 

 

Завдання 3.1 Розвиток ягідництва.  

Захід 3.1.1 

Співфінансування Програми розвитку ягідництва 

Верхнянської об’єднаної територіальної громади 

Калуського району Івано-Франківської області 

 

 

 

300,0 

 

100,0 

 

 

 

Завдання 3.2 Придбання спецтехніки та інвентаря для закладів медицини та комунального підприємства «Верхнянський 

господар»  

Захід 3.2.1 

Придбання спецтехніки  для комунального 

підприємства «Верхнянський господар» 

Верхнянської об’єднаної територіальної громади 

Калуського району Івано-Франківської області 

865,9 

  

 

  



Захід 3.2.2 

Облаштування площадок та придбання 

контейнерів для ТПВ 

 

  

600,0 

 

 

Завдання 3.3 Розвиток цивільного захисту та техногенної безпеки 

Захід 3.3.1 

Придбання пожежної машини для створення 

пожежної частини  

 

 

 

 

безкоштовно 

 

 

 

 

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 2018 рік.  

Для здійснення заходів щодо забезпечення виконання Плану на 2018 рік планується використати орієнтовано коштів всього: 

 __6578,9___ тис. грн., а саме: 

Субвенції з державного бюджету -  3655,9  тис.грн 

Обласного бюджету 410,0 тис.грн. 

Бюджету Верхнянської сільської ради об’єднаної територіальної громади  - 1867,0 тис.грн. 

Інші джерела - 646.0 тис.грн. 

1. Моніторинг та оцінка результативності реалізації Плану 

План соціально – економічного розвитку громади Верхнянської сільської ради об’єднаної територіальної громади на 2016 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. 


	Результати СВОТ аналізу
	Пріоритет1.  Розвиток технічної інфраструктури громади
	Пріоритет 2.  Розвиток соціальної сфери
	Пріоритет 3.  Створення умов для розвитку економіки громади
	Пріоритет1.  Розвиток технічної інфраструктури громади
	Пріоритет2.  Розвиток соціальної сфери
	Пріоритет 3.  Створення умов для розвитку економіки громади


