
Звіт 

сільського голови 

Верхнянської об’єднаної територіальної громади  

про підсумки роботи 

 за 2018 рік  

 

   Верхнянська об’єднана територіальна громада перша об’єднана громада 

в Калуському районі Івано-Франківської  області, утворена 20 серпня 2015 

року, яка входить до  трійки новостворених об’єднаних територіальних громад 

Івано-Франківської області.  

До об’єднаної територіальної громади входять 12 населених пунктів: 

Верхня, Іванкова, Станькова, Вилки, Довгий-Войнилів, Негівці, Гуменів, 

Завадка, Степанівка, Болохів, Збора, Кулинка. Станом на 1січня 2017 року в 

об’єднаній територіальні громаді нараховувалось 10677 жителів. 

       Територія громади складає 140,62 км2, що становить 18,2% від загальної 

території Калуського району. Адміністративним 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.        

          За період січень – грудень 2018 року відбулося 11 сесій сільської ради 

об’єднаної територіальної громади, на яких прийнято 171 рішення. Більшісь 

рішень стосуються земельних питань, бюджету,  встановлено та затверджено 

ставки земельного, акцизного, транспортного, єдиного податку,  податку майно, 

відмінне від земельного порядку на 2019 рік. Прийнято ряд цільових програм, 

що стосуються соціального захисту населення, розвику культури, спорту. 

Утворено комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-

санітарної допомоги Верхнянської ОТГ» та затверджено його Статут. 

          На виконання «Плану соціально-економічного та культурного розвитку 

Верхнянської сільської ради на 2018 рік», затвердженого рішенням сесії 

сільської ради  02 травня 2018 року № 497-29/2018, робота структурних 

підрозділів сільської ради ОТГ спрямовувалася на вчасне виконання взятих на 

себе зобов’язань, насамперед соціального характеру, забезпечення ефективного 

використання бюджетних коштів, забезпечення належного благоустрою сіл, 

покращення матеріально-технічної бази закладів освіти, медицини, культури, 

 досягнення позитивних результатів від реалізації програмних цілей. 

          У 2018 році проведено 11 засідань виконавчого комітету сільської ради 

ОТГ, на яких розглянуто 86 питань.  Основні з яких стосуються фінансової та 

господарської діяльності, роботи установ та закладів, які функціонують на 

території ОТГ, створення робочих комісій, відкриття погосподарських номерів 

та присвоєння поштових адрес, виділення допомоги на поховання, організації 

та проведення заходів на території сіл ОТГ.          

      За звітний період виконавчим комітетом вчинено 94 нотаріальні дії: 

- посвідчено 56 заповітів,  

- видано 6 доручень 

- посвідчено 32 справжностей підписів на заявах. 

                  



             До загального відділу Верхнянської сільської ради ОТГ в 2018 році 

надійшло 1171 документів вхідної кореспонденції, з них: на електронну адресу 

- 948, поштою – 123, в тому числі: 

- з Верховної ради та Міністерств – 38; 

- з Івано-Франківської обласної ради та обласної державної адміністрації -728; 

- з інших установ та організацій – 405. 

             Створено і відправлено 1228 документи вихідної кореспонденції, з них: 

- відправлено поштою – 372; 

- надіслано електронною поштою – 856. 

 

 

Загальна характеристика виконання бюджету 

    Рішенням Верхнянської сільської ради від 19.12.2017 року №420-26/2017 

затверджено збалансований бюджет об’єднаної територіальної громади на 2018 

рік. 

Протягом 2018 року, в процесі виконання бюджету: 

 загальний обсяг доходів сільського бюджету становить 61839,0 тис. грн., 

у тому числі: загальний фонд – 58099,9 тис.грн., спеціальний фонд – 

3739,1 тис.грн.; 

 загальний обсяг видатків сільського бюджету – 59857,7 тис.грн., у тому 

числі загальний фонд – 49702,5 тис.грн., спеціальний фонд – 10155,2 

тис.грн.. 

Власні доходи 
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 

               За  2018 рік до загального фонду бюджету Верхнянської сільської ради 

об’єднаної територіальної громади надійшло  58099,9 тис. грн., що 

становить 101,7% до планових призначень на 2018р. . 

        Протягом  2018 року до бюджету Верхнянської об'єднаної територіальної 

громади зараховувались місцеві податки і збори, визначені статтею 10 

Податкового кодексу України. Фактичні надходження місцевих податків і 

зборів загального фонду бюджету становлять  4492,9 тис. грн., або 108,8% від 

планових призначень    

  

         Найбільшим джерелом надходжень у складі місцевих податків і зборів  

є єдиний податок, який становить 3215,6 тис. грн., або 71,6%,  земельний 

податок 1215,0 тис грн., або 27,0%  

  

 

 

           Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних товарів за  2018 рік становить  320,6 тис. 

грн.  (123,3% від планових призначень).  

 

 Офіційні трансферти з Державного бюджету за 2018 рік 

становлять 45480,9 тис. грн. (99,8% планових призначень), з яких: 

— базова дотація – 8621,5 тис.грн. 



— субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури об'єднаних територіальних громад – 3655,7 тис. грн.; 

— освітня субвенція – 19171,2 тис. грн. 

— медична субвенція – 9305,7 тис. грн. 

—інша субвенція – 90,0 тис. грн. 

— субвенція за рахунок залишків освітньої субвенції – 65,9 тис. грн. 

  

Видатки 
Загальний фонд 

На 2018 рік передбачено по загальному фонду –  53425,6 тис. грн., 

виконання по видатках становить 49702,5 тис.грн., тобто 93,0%  від річного 

плану. 

 

Видатки загального фонду сільського бюджету за 2018 рік 

у розрізі економічної класифікації: 

 

На захищені статті профінансовано – 45710,7 тис. грн. або 92,0% від 

загального фонду витрат місцевого бюджету, з них: 

 на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 36924,8 тис. грн. (74,3%); 

 на медикаменти та перев'язувальні матеріали – 242,5 тис.грн. (0,5%) 

 на забезпечення продуктами харчування – 328,1 тис.грн. (0,7%); 

 на комунальні послуги по бюджетних установах та вуличне освітлення – 

2995,0 тис.грн. (6,0%); 

 поточні трансферти населенню – 444,3 тис. грн. (0,9%). 

Крім цього, поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 

склали 4776,0 тис.гн. 

 

З початку поточного року відповідно до Плану соціально-економічного 

розвитку  на 2018 рік здійснено видатки на розвиток інфраструктури 

громади : 

Будівництво та ремонт комунальних доріг 

№ 

п/п 

Назва заходу Вартість 

тис.грн 

1 Капітальний ремонт дорожнього покриття  вулиці 

Садова в селі Довгий Войнилів 

169,798 

2 Капітальний ремонт дорожнього покриття  вулиці 

Зарічна в селі Довгий Войнилів 

279,664 

3 Капітальний ремонт дорожнього покриття та 

моста по  вулиці Л.Українки в селі Станькова 

249,816 

 

 

 

 



Проведення робіт з вуличного освітлення сіл 

№ 

п/п 

Назва заходу Вартість 

тис.грн 

1 Поточний ремонт існуючого та встановлення 

вуличного освітлення вул. Шкільна в селі Верхня 

65,027 

2 Поточний ремонт існуючого та встановлення 

вуличного освітлення вул.Польова в селі Завадка 

54,056 

3 Встановлено вуличне освітлення вул.Буковинська 

в селі Кулинка 

49,630 

4 Встановлено вуличне освітлення вул. Зарічна в 

селі Збора 

29,994 

5 Ремонт мережі вуличного освітлення 

вул.Українська в селі Станькова 

16,694 

6 Поточний ремонт мережі вуличного освітлення в 

селі Степанівка 

9,398 

 

Проведення капітальних та поточних ремонтів приміщень закладів 

соціальної сфери. 

№ п/п Назва заходу Вартість грн. 

1 Капітальний ремонт приміщення ДНЗ ясла-сад 

«Колобок» в с.Верхня (заміна частини даху і 

ремонт підлоги) 

279,706 

2 Капітальний ремонт теплотраси та системи 

опалення Народного дому с.Верхня 

50,00 

3 Капітальний ремонт приміщення та оснащення 

конференц-залу Народного дому с.Верхня 

312,982 

4 Капітальний ремонт адміністративного 

приміщення в с.Завадка 

496,865 

5 Капітальний ремонт приміщення Народного дому 

в с.Збора 

625,432 

6 Капітальний ремонт приміщення ЗОШ І-ІІ ст в 

с.Станькова 

199,369 

7 Капітальний ремонт приміщення НВК І-ІІ ст в 

с.Негівці 

278,881 

8 Капітальний ремонт приміщення Народного дому 

в с. Негівці 

229,565 

9 Облаштування мультифункціонального спортив-

ного майданчика  в с. Негівці 

150,000 

10 Капітальний ремонт Народного дому с. Гуменів 39,963 



11 Капітальний ремонт приміщення амбулаторії 

ЗПСМ в с. Верхня 

505,862 

12 Капітальний ремонт приміщень ФАПу в селі 

Станькова 

50,000 

13 Капітальний ремонт приміщень ФАПу в селі 

Кулинка 

38,760 

14 Капітальний ремонт приміщень ФАПу в селі 

Степанівка 

4,950 

15 Капітальний ремонт приміщень ФАПу в селі 

Завадка 

17,383 

 

1. Соціальний захист. 

        Рішенням сесії Верхнянської сільської ради ОТГ від 04 жовтня 2017 

року № 366-24_/2017 в структурі ради утворено відділ соціального захисту 

населення Верхнянської сільської ради ОТГ. У кожному старостаті та центрі 

громади введено посади соціальних інспекторів, які приймають від жителів 

ОТГ документи на всі види допомог, які надаються відділом праці і соціального 

захисту населення Калуської РДА, в тому числі оформлення субсидій на 

комунальні послуги. 

 В рамках впровадження моделі адміністрування надання послуг з 

соціальної підтримки населенню згідно з наказом Мінсоцполітики від 

14.06.2018 року №890  «Про деякі питання діяльності об’єднаної територіальної 

громади щодо соціальної підтримки населенню та захисту прав дітей» станом 

на перше півріччя 2018 років у відділі соціального захисту населення 

Верхнянської сільської ради ОТГ налічує 18 штатних одиниць, які виконують 

певний обсяг робіт, а саме:  

 Роботу сім’ями та дітьми  

 Роботу з матерями одиначками та батьками одинаками; 

 Роботу з молоддю; 

 Роботу з багатодітними сім’ями; 

 Роботу з сім’ями учасників АТО та внутрішньо переміщеними особами; 

 Роботу з сім’ями (особами), які потрапили у складні життєві обставини; 

 Роботу з дітьми-сиротами та дітьми позбавленими батьківського 

піклування та особами з їх числа; 

 Роботу з особами з інвалідністю та дітьми з інвалідністю; 

 Роботу з особами похилого віку в тому числі одинокими особами 

похилого віку; 

 

 Відділ соціального захисту населення надає такі види послуг згідно 

Наказу Мінсоцполітики «Про затвердження Переліку соціальних послуг, що 



надаються особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і не 

можуть самостійно їх подолати» від 03.09.2012 року №537: 

 догляд вдома 
 консультування 
 натуральна допомога 
 представництво інтересів  
 послуга соціальної реабілітації  
 послуга фізичного супроводу осіб з інвалідністю з порушення зору 
 соціальний супровід 
 соціальна профілактика 
 кризове та екстрене втручання 
 університет третього віку. 

 З січня 2018 року відповідно до Угоди про співпрацю з управлінням 

соціального захисту населення Калуської РДА, відділ соціального захисту 

населення в особі соціальних адміністраторів надає  53 види послуг згідно 

Орієнтованого переліку соціальних послуг Мінсоцполітики. Протягом 2018 

року соціальними адміністраторами було надано 3054 послуги. 

Відділ соціального захисту населення тісно співпрацює з БО «БФ «Карітас 

Івано-Франківськ УГКЦ».  

 До Великодніх свят усі підопічні відділу соціального захисту населення 

отримали продуктові набори від місцевих підприємців.  

За звітний період по послузі соціальної допомоги вдома  надано  – 16714  

послуг та здійснено 8318 відвідувань.   

 За 2018 рік було проведено вісім засідань Комісії з питань захисту прав 

дітей, на яких було розглянуто 14 питань. Серед яких дарування майна, 

встановлення годин відвідування, надання дозволу на виїзд дитини за кордон та 

ін. 

 Також відбулося засідання Опікунської ради, де розглядалося одне 

питання щодо визначення опікуна. 

 

Освіта.  

     Рішенням сесії Верхнянської сільської ради ОТГ від 15 січня 2016 року 

№ 20-1/2016 в структурі виконавчого комітету утворено відділ освіти, який є 

юридичною особою. На території Верхнянської ОТГ функціонують: 

- Верхнянська ЗОШ І-ІІІ ст.; 

- Довговойнилівський НВК І-ІІІ ст.; 

- Негівський НВК І-ІІ ст.; 

- Зборянський НВК І-ІІ ст.; 

- Степанівський НВК І ст.; 

- Завадківська і Станьківська ЗОШ І-ІІ ст.; 



- у с. Верхня ДНЗ ясла-сад «Колобк». 

 

Коротка інформація по навчальних закладах Верхнянської ОТГ: 

 

 
№ 

п/п 

Назва закладу Кількість учнів 

(вихованців) 

Кількісь 

учителів 

(вихователів) 

Фінансування 

закладу  

у 2018 році 

грн. 

1. Верхнянська ЗОШ  

І-ІІІ ступенів 

243 і 

6 дошк. віку 

32 5467440 

2. Довговойнилівський 

НВК І-ІІІ ступенів 

135 і 

23 дошк.віку 

27 і 

2 вихов. 

4936570 і 

387280 - сад 

3. Завадківська ЗОШ  

І-ІІ ступенів 

183 і 

14 дошк. віку 

24 3522730 

4. Зборянський НВК  

І-ІІ ступенів 

135 і 

38 дошк. віку 

30 і 

4 вихов.  

3900500 і 

593970 - сад 

5. Негівський  НВК  

І-ІІ ступенів 

132 і 

19 дошк. віку 

22 і 

2 вихов. 

3661550 і 

345500 - сад 

6. Станьківська ЗОШ  

І-ІІ ступенів 

86 і 

7 дошк. віку 

27 2972590 

7. Степанівський  НВК  

І ступеня 

18 і 

21 дошк. віку 

8 і 

2 вихов. 

901030 і 

354900 - сад 

8. Верхнянський ДНЗ  

я/с. «Колобок» 

73 8 1547330 

 

Охорона здоров’я.  

Медична мережа громади нараховує 2 амбулаторії загальної практики 

сімейної медицини та  8 фельдшерсько-акушерських пунктів. 

       Амбулаторія с. Верхня обслуговує 7 населених пунктів: Верхня, Іванкова, 

Завадка, Болохів, Степанівка, Збора і Кулинка. Кількісь населення, яке 

обслуговується – __6350_ чол.  

       За 2018 рік до лікарів амбулаторії здійснено ___10492 відвідувань, з них з 

приводу захворювань: дорослі - __4205____), діти до 17 років – _2892_, решта 

відвідувань профілактичні огляди.  

       Амбулаторія с. Довгий Войнилів обслуговує 5 населених пунктів 

Верхнянської ОТГ: Довгий Войнилів, Негівці, Гуменів, Станькова, Вилки і 

с.Перекоси, яке не входить у громаду. Кількісь населення, яке обслуговується – 

__4234____ чол. 

       За 2018 рік до лікарів амбулаторії здійснено ___7049____ відвідувань, з них 

з приводу захворювань: дорослі - 2897, діти до 17 років – 1217_, решта 

відвідувань профілактичні огляди.  

       Протягом звітного періоду значно покращилась матеріальна база закладів 

охорони здоров’я: придбано офісні меблі, медичні меблі, глюкометри, 

тонометри, офтальмоскопи, фізіотерапевтичні апарати для електрофорезу, 

ультразвукових процедур, 2 нові ЕКГ апарати, комп’ютерну та копіювальну 

техніку, безтіньові світильники. Медичні меблі – шафи медичні, столики 

маніпуляційні, ширми, кушетки, столики пеленальні, банкетки медичні. Офісні 

меблі : столики письмові, стільці, шафи. 

        



Культура .  

                                                              

На території  Верхнянської об’єднананої територіальної громади працюють 

9 клубних установ, 9 бібліотечних установ та 2 колективи, які носять звання 

«народний» та «зразковий аматорський». 

 

       Участь у районних та зарубіжних проектах є кращим показником творчої  

діяльності колективів та окремих виконавців і, безумовно, їх професійності. 

 

Участь у Міжнародних, Всеукраїнських та обласних фестивалях: 

- Міжнародному вокальному конкурсі імені Квітки Цісик (Марія Когут) 

- ХІ Всеукраїнському відкритому фольклорному фестивалі «Писанка» м. 

Коломия (ЗА фольклорний колектив «Калинова сопілочка»). 

- Обласному відкритому фольклорному етнофестивалі «Великдень у 

Космачі» у с.Космач. 
 

       Участь у районних фестивалях  та культурно – масових заходах: 

- ХІІ-му фольклорно-етнографічному «Співочий гай» (м.Калуш, ПК 

«Мінерал») 

- Районному фестивалі різдвяної атрибутики та вертепних дійств «Різдвяна 

містерія» (НД с. Студінка Калуського району). 

- Районному конкурсі дитячої творчості «Осінні фрески» (Районний 

будинок культури м. Калуш, учасниця Марія Когут). 

- Районному конкурсі гумору та сатири «Калуські фіглі» (Районний 

будинок культури м. Калуш, учасник Віталій Федорів) 

- Участь у святкуванні 110-ї річниці від дня народження Степана Бандери 

(історико-меморіальний комплекс Степана Бандери с. Старий Угринів, 

Калуського району). 

 

Протягом звітного періоду Сектором культури проведено заходи до 

державних свят та пам’ятних подій, зокрема : 

- Концертна програма до Дня Соборності України, НД с.Верхня ; 

- Віче пам’яті Героїв Небесної Сотні, НД с.Верхня; 

- Конкурс читців з нагоди 206-ї річниці від дня народження Тараса 

Шевченка, НД с. Довгий-Войнилів; 

- Свято вишиванки з нагоди Всесвітнього дня вишиванки, НД с.Негівці;   

- Театралізоване дійство «Ой на Івана, ой на Купала» НД с.Завадка; 

- Урочистості з нагоди Дня Конституції України та концертна програма до 

Дня молоді НД с.Довгий-Войнилів; 

- Урочистості до Дня Державного прапора України, НД с.Верхня; 

- Урочисті збори та концертна програма до Дня Незалежності України, НД 

с.Збора; 

- Урочистості та концертна програма з нагоди третьої річниці створення 

Верхнянської ОТГ( с.Верхня); 

- Відкриття «Скверу пам’яті минулих літ» в пам'ять загиблим воїнам УПА 

(с.Болохів); 

- Тематичний концерт до Дня Гідності та Свободи НД с.Завадка; 



- Заходи присвячені 100-чю від дня проголошення Західно-Української 

Народної Республіки; 

- Віче – пам’яті до Дня пам’яті жертв голодоморів; 

 

Протягом звітного періоду відзначено Дні села: 

 

у с. Гуменів, Завадка, Степанівка, Довгий Войнилів, Збора, Негівці, 

Станькова  та 3-тя річниця створення Верхнянської ОТГ у с. Верхня. 
                                                                                                                       

Також проводяться заходи до релігійних та народно-обрядових свят 

зимового циклу (Миколаївські дійства, різдвяні віншування та колядки, 

вертепні дійства), весняного циклу (водіння гаївок та веснянок до свята 

Великодня), літнього циклу (Івана-Купала). Перелічені заходи організовуються 

спільно з церковними комітетами, громадськістю села, школами та 

молодіжними організаціями. 

Протягом року було проведено 2 благодійні акції: 

  - благодійна акція «Від серця до серця» присвячена Дню захисту дітей; 

  - благодійна акція по збору коштів для військових, які перебувають у зоні 

АТО. 

 

Капітальні видатки та поповнення матеріально-технічної бази закладів 

культури 

Пріорітетним та актуальним напрямком сектору культури залишається

  поповнення матеріально - технічної бази установ, проведення капітальних та 

поточних ремонтів, встановлення опалення. 

 

        Протягом звітного періоду проведено капітальні ремонти (в т.ч. заміна 

деревяних віконних конструкцій на металопластикові, перекриття даху, заміна 

дверей) у 5-х закладах культури клубного типу на суму 1 300 000 тис. грн. 

 

       У Народному домі с.Верхня замінено дерев’яні вікна та вхідні двері на 

металопластикові, ремонт громадського простору та конференц залу, часткове 

проведення опалення. 

       У Народному домі с.Негівці проведено ремонт глядацької зали, сходової 

клітки, придбано твердопаливний котел. 

       У Народному домі с.Збора проводився ремонт глядацької зали, замінено 

дерев’яні вікна на металопластикові. 

       У Народному домі с.Гуменів замінено дерев’яні вікна та вхідні двері на 

металопластикові. 

        Протягом 2018 року у Народний дім с. Степанівка придбано комплект 

звукопідсилювальної апаратури. 

       

     На даний час тривають ремонтні роботи у Народних домах сіл Верхня, 

Негівці, Збора. 



         

Комунальне підприємство «Верхнянський господар» 

 

     Відповідно до рішення  сільської ради ОТГ від 21.12.2016 року створено 

комунальне підприємство «Верхнянський господар» та затверджено його 

статут. Для цього підприємства придбано трактор з прицепом та лопатою для 

впорядкування вулиць, косарку, обладнання екскаваторне, ковш гідравлічний.  

      З метою ремонту доріг комунальної власності придбано рециклер 

асфальтобетону та  коток на суму 849,500 тис.грн.. У 2019 році плануємо 

своїми силами розпочати цю важливу роботу.  

         З метою впровадження послуги поводження з тврдими побутовими 

відходами в рамках співпраці з програмою «ДОБРЕ» за кошти агентство США 

з міжнародного розвитку придбано сміттєвоз, а за власні надходження та 

частково кошти обласного бюджету придбано 18 євроконтейнерів на суму 

167,994 тис.грн.. У 2019 році у кожному населеному пункті буде облаштовано 

криті майданчики для роздільного збору сміття, також маємо намір для 

кожного господарства придбати контейнери меншого об’єму. З кожним 

господарством буде укладено договір на вивезення сміття. 

        Комунальне підприємство у 2018 році займалось благоустроєм сіл 

громади: зимовим утриманням комунальних вулиць, косінням пидорожних 

смуг та великих територій біля установ сільської ради ОТГ,  вивезенням сміття, 

поточним ремонтом приміщень. 

ЦНАП 

 

     Верхнянської ОТГ створено відповідно до рішення  сільської ради ОТГ від 

02.03.2016 року № 55-5/2016. На даний час тут працює 4 працівників. Через 

ЦНАП Верхнянської ОТГ надаються такі види послуг: 

-  Послуги із реєстрації звернень громадян : 

- Так, за 2018 рік надійшло _705_ письмових звернень громадян, в тому 

числі що стосуються: 

- земельних питань – __409___ звернення ( з них _12__ - від учасників 

АТО) 

- комунального характеру – _21__; 

- житлових питань – _19__; 

- оренди нежитлових приміщень – 2 ; 

- виділення матеріальної допомоги – _183__ (з них __2_ - від учасників 

АТО) 

- скарги громадян – _13__; 

- інші питання – _40__. 

          Звернення громадян розглядаються відповідно до чинного законодавства. 

 

- Послуги із державної реєстрації актів цивільного стану: 

За 2018 рік зареєстровано  69 народжень; 191 смертей;  15 шлюбів. 

- Послуги із реєстрації місця проживання: 



- зареєстровано – 490 чол. 

- знято з реєстраційного обліку – 370 чол. 

- Послуги із державної реєстрації речових і майнових прав: 

     У 2018 році державним реєстратором ЦНАП Верхнянської сільської 

ради ОТГ здійснювалась державна реєстрація, припинення та зміни 

речових прав на нерухоме майно,а саме: житлових будинків, земельних 

ділянок, оренди земельних ділянок.  

      За звітний період було здійснено 802 реєстраційні дії. Зареєстровано: 

- 56 житлових будинків; 

- 416 земельних ділянок; 

- 330 договорів оренди земельних ділянок за заявами ТзОВ «Гудвеллі 

Україна» та ТзОВ «Агро Прикарпаття». 

      За здійснені реєстраційні дії до місцевого бюджету Верхнянської 

сільської ради ОТГ поступило 104 327 гривень.  

     Відповідно до пункту 8 статті 34 Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» було 

здійснено 118 реєстрацій без сплати адміністративного збору.  

 

      У 2018 році ми взяли участь  у відбірковому конкурсі програми U-LEAD з 

Європою в рамках фази впровадження програми з модернізації ЦНАП. Фахівці 

програми відвідали громаду, визначили завдання, які потрібно виконати для 

реалізації цієї програми. У минулому році ми виконали вимоги,які ставились до 

нас по співфінансуванню: встановили прозорі двері, облаштували пандуси та 

пороги, туалет для маломобільних груп населення, а за кошти програми           

U-LEAD буде закуплено офісні меблі,інформаційні стенди, комп’ютерну 

техніку та програмне забезпечення для працівників ЦНАПу, облаштовано 

ігровий куток для дітей, проведено навчання працівників і забезпечено 

інформаційними документами.    

       

 

 

 

 

Сільський голова ОТГ                     Микола Філіпович 
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