
Верхнянська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади

Калуського району Івано-Франківської області





Будівництво вуличного освітлення в 4-ох населених пунктах та 

завершення робіт по вуличному освітленні в 4-ох населених 

пунктах (2016р) на загальну суму 490 992,0 грн – місцевий бюджет



✓КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬОГО ПОКРИТТЯ 13-ТИ ВУЛИЦЬ 
СІЛ ВЕРХНЯНСЬКОЇ ОТГ (2016р.) 

на загальну суму  4 851 572,0 грн в т.ч 4 758 900,0 грн – державний бюджет,                   
92 672,0 грн- місцевий бюджет



а

✓ КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НЕГІВСЬКОГО НВК І-ІІ ст З 

ВІДКРИТТЯМ ДОШКІЛЬНОЇ ГРУПИ (2016р.) 

на суму 692 000,0 грн – державний бюджет



а

✓ КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОВГОВОЙНИЛІВСЬКОГО НВК І-ІІІ СТ. З 

ВІДКРИТТЯМ ДОШКІЛЬНОЇ ГРУПИ (2016 р) 

на суму 600 000,0грн – державний бюджет



• ЗАВЕРШЕННЯ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ ТА ВІДКРИТТЯ 

СТЕПАНІВСЬКОГО НВК І ступеня (2016 р.) на суму 98 947,0 грн –

місцевий бюджет



✓ Заміна вікон та огорожі в Завадківській ЗОШ І-ІІ ст (2016р)

на суму 150 000,0 грн в т.ч: 120 000,0грн. -обласний бюджет, 

30 000,0 грн. -місцевий бюджет



п

✓ Проведено утеплення фасаду двох корпусів Станьківської ЗОШ І-ІІ ст. та капітальний ремонт даху 
обох корпусів, виконаний ремонт шкільного туалету (2016-2017рр) на суму 575 000,0 грн

в т.ч: 435 000,0 грн – обласний бюджет,  140 000,0 грн – місцевий бюджет



П

✓ Заміна вікон на металопластикові в Зборянському НВК І-ІІ ст (2016р).

на суму 515 000,0 грн в т.ч: 200 000,0 грн. - обласний бюджет, 315 000 грн. - місцевий 
бюджет;



а

✓Проведено капітальний ремонт спортзалу в Довговойнилівській ЗОШ І-ІІІст. 

(2016р.) на суму 69 556,0 грн – місцевий бюджет



✓ ЗАМІНА ВІКОН НА МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ У ВЕРХНЯНСЬКОМУ ДНЗ 
«КОЛОБОК» (2016р) на суму 100 000,0 грн – державний бюджет



а

✓ЗДІЙСНЕНО КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАПУ В С.НЕГІВЦІ (2016р.) на 

суму 40 000,0 грн – місцевий бюджет



Капітальний ремонт ФАПу с.Гуменів (2016р) 

на суму 232 000,0 грн – обласний бюджет



а

✓ ЗДІЙСНЕНО КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОВГОВОЙНИЛІВСЬКОЇ АМБУЛАТОРІЇ ЗПСМ 

(2016-2017рр.) на суму 608 749,0 грн вт.ч: 500 000,0  грн – державний бюджет, 108 749,0 грн –

місцевий бюджет



Капітальний ремонт Народного дому с.Негівці (заміна 

підлоги на сцені, вікон та дверей (2016р) 

на суму 242 000,0 грн – обласний бюджет



р

✓Капітальний ремонт частини адмінбудинку в с.Верхня (старе приміщення. 2016р)
- ремонт санвузла та кабінету на суму 100 000,0 грн – місцевий бюджет



а

✓ Капітальний ремонт приміщення спального корпусу пришкільного 

інтернату в с. Верхня (2016р) на суму 1 062 400,0 грн – державний бюджет



✓ БУДІВНИЦТВО ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ВОДОПОСТАЧАННЯ В 
с .Верхня (2016р.) на суму 1 050 000,0 грн в т.ч:  200 000,0 грн – державний бюджет, 

150 000,0 грн – обласний бюджет, 300 000,0 грн – місцевий бюджет,                                  
400 000,0 грн – інші джерела



а

✓Придбано спецтехніку (трактор, причіп, 
обладнання)2016 р. на суму  625 000,0 грн –

обласний бюджет



Капітальний ремонт приміщення ФАПу в селі Збора

(2017р) на суму 110 000,0 грн – місцевий бюджет



Капітальний ремонт ФАПу с.Степанівка (2017р)

на суму 120 055,0 грн – місцевий бюджет



Капітальний ремонт амбулаторії ЗПСМ с.Верхня (2017р) на 

суму 1 400 203,0 грн в т.ч: 1079 967,0 грн –державний

бюджет, 320 236,0 грн – місцевий бюджет

•



Капітальний ремонт  Негівського НВК І-ІІст. (заміна вікон та 

дверей, 2017р) на суму 249 691,0 грн – державний бюджет



Капітальний ремонт Довговойнилівського НВК І-ІІІст. (заміна вікон та 

даху, 2017р) на суму 846 575,0 грн – державний бюджет



Капітальний ремонт даху Верхнянської ЗОШ І-ІІІст. (2017р) 

на суму 1 403 583,0 грн в т.ч: 1 003 583,0 грн – державний 

бюджет; 400 000,0 – місцевий бюджет



Облаштування дитячого спортивного майданчика с.Довгий

Войнилів (2017р.) на суму 200 000,0 грн в т.ч 150 000,0 грн –

обласний бюджет, 50 000,0 грн – місцевий бюджет



Капітальний ремонт приміщення Народного дому с. Завадка

(2017р) на суму 1 064 106,0 грн – державний бюджет



Капітальний ремонт приміщень спального корпусу пришкільного 

інтернату в селі Верхня  (2017р.) на суму 650 000,0 грн – державний 

бюджет



Встановлення сонячних панелей в 6 населених пунктах 

(2017р) на загальну суму 582 000,0 грн – місцевий бюджет



Придбано рециклер асфальто-бетону, вібраційний каток та 

ескаваторне обладнання до трактора МТЗ-82 (2018р.)

на суму 849 500,0 грн – державний бюджет



Облаштовано “Сквер пам’яті минулих літ” в с.Болохів

(2018р.) за кошти бюджету ОТГ та спонсорської допомоги



Облаштовано та відкрито мультимедійний лекторій “Community

Space” (громадський простір) в с.Верхня (2018р.) на суму 140 000,0 грн

за кошти місцевого бюджету та програми DOBRE



➢Придбано 6 електрокардіографів, 6 пульсоксиметрів та медичні сумки для всіх 

працівників ФАПів та амбулаторій (2016р) на суму 87 720,0 грн – місцевий 

бюджет

➢ Встановлено електричне опалення у ФАПі с.Болохів (2017р) на суму 29 490,0 

грн –місцевий бюджет

➢Встановлено систему опалення в приміщенні Народного дому с.Верхня, 

замінено двері, покладено трубопроводи водопостачання, влаштовано санвузли 

(2017р) на суму 210 000,0 грн в т.ч 80 000,0 грн – обласний бюджет, 130 000,0 

грн – місцевий бюджет

➢ Проведено утеплення  теплотраси у Довговойнилівському НВК І-ІІІ ст (2016р) 

на суму 69 556,0 грн – місцевий бюджет

➢Проведено ремонт приміщення учительської у Верхнянській ЗОШ І-ІІІ 

ст.(2016р) на суму 46 954,0 грн – місцевий бюджет



➢ Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці І.Сірка в селі Верхня (2017р) 

на суму 396 600,0 грн – державний бюджет 

➢Капітальний ремонт приміщення ФАПу в селі Завадка (2017р) на суму 78,795 

тис.грн – місцевий бюджет

➢Капітальний ремонт  котельні та системи опалення адміністративного 

приміщення в селі Завадка (2017р) на суму 89 000,0 грн – місцевий бюджет



Загальна сума використаних коштів за 2 роки становить 19 737 544,0 

грн з них: 

у 2016 році використано 12 307 446,0 грн, 

у 2017 році використано  7  430 089,0 грн.

Джерела фінансування:

2016 рік                           2017 рік Загальна

Державний бюджет         7 913 300,0                       5 290 522,0                  13 203 822,0 грн

Обласний бюджет            2 004 000,0                          230 000,0                    2 234 000,0 грн

Місцевий бюджет             1 990 146,0                       1 909 576,0                    3 899 722,0 грн

Інші кошти                           400 000,0                                0                              400 000,0 грн



➢ У Верхнянській сільській раді ОТГ розпочав роботу Центр надання адміністративних послуг. Де 

здійснюється реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

➢ Створено комунальне підприємство «Верхнянський господар».

➢ Верхнянська ОТГ стала переможцем проекту «DOBRE».

➢ Юні таланти Верхнянської ОТГ стали переможцями міжнародного пісенного конкурсу в Словенії.

➢ Придбано музичну апаратуру для народних домів Верхнянської ОТГ.

➢ Придбано комп’ютерну техніку для відділів Верхнянської сільської ради ОТГ.

ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ ОТГ



Дякуємо за увагу!


