Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

……………..………………..
Печатка громади

Звіт про впровадження Стратегії Розвитку Верхнянської об’єднаної територіальної громади
Станом на день: 12-13.04.2019

1. Характеристика РЕАЛІЗОВАНИХ заходів (і таких, що вже реалізовані) і ключових стратегічних проектів та аналіз виконання
очікуваних показників результатів.
Операційна ціль 1.1. Підтримка та створення умов для розвитку існуючих підприємств
Назва діяльності/завдання
та коротка
характеристика

Статус
реалізації

1.

1.1.1. Розробка та ухвалення
програми підтримки МСП

Завершене

2.

1.1.3. Сприяння створенню
кооперативів з переробки с\г

Завершене
(постійно

Очікуваний
показник
оцінювання
результату
Ухвала Ради,
Кількість
підприємців, які
користуються
програмою
підтримки

Отриманий
показник
оцінювання
результату
1. Ухвала ради
прийнята.
2. 1 підприємець
отримав фінансову
підтримку в рамках
міжнародної
програми
матеріальнотехнічної
допомоги.

Затверджений статут
кооперативу,

Затверджений
статут 1
1

Понесені
фінансові
витрати

Труднощі, що виникли
під час реалізації

400 тис. грн.

Складність визначення
об’єктивних критеріїв
для підтримки малих
сільськогосподарських
підприємств

В межах
робочого часу

Недовіра до принципів
кооперації зі сторони

Описова оцінка
діяльності
Ухвала сільською
радою прийнята у
2017 році. Цього ж
року за програмою
підтримки місцевий
підприємець отримав
фінансову підтримку
на вирощування та
реалізацію лохини.
Окрім цього, при
закупівлі продуктів
харчування для
комунальних закладів
освіти, виключні
преференції
надаються місцевим
постачальникам/
виробникам
У 2018 році створений
кооператив «Золота
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3.

4.

продукції

реалізується)

документ реєстрації

кооперативу,
документ
реєстрації

1.1.4. Проведення
навчальних курсів для
дорослих стосовно
започаткування та ведення
бізнесу

Завершене
(постійно
реалізується)

Оцінка задоволення
учасників курсів

1 приватний
підприємець
проходив навчання

1.1.5. Сприяння створенню
асоціації підтримки бізнесу

В процесі
реалізації

Розроблені установчі Установчі
документи
документи в
Ухвала Ради
процесі
розроблення

2

працівників
апарату ради

3 тис. грн.

---

місцевих с/г
підприємств

Недовіра місцевих
підприємців у щирість
намірів місцевої влади

Недовіра місцевих
підприємців у щирість
намірів місцевої влади
Брак взаємної довіри в
підприємницькому
середовищі

ягода» (навколо
підприємця, що
займається
вирощуванням та
реалізацією лозини)
У 2018 році ПП
Полицький проходив
навчання
підприємництву в
рамках програми
DOBRE
З боку місцевої влади
постійно ведуться
переговори з
підприємцями, 7 з
яких входять до
депутатського корпусу
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Операційна ціль 1.2. Створення умов для залучення інвестицій (покращення інвестиційної привабливості громади)
Назва діяльності/завдання
та коротка
характеристика

Статус
реалізації

1.

1.2.1. Розробка та
актуалізація існуючих
планувальних документів

В процесі
реалізації

2.

1.2.2. Створення умов для
інвестування у промисловоторгівельної сфери

В процесі
реалізації

Очікуваний
показник
оцінювання
результату
Розроблений та
затверджений
Генплан та інші
документи
планування, які
дозволяють
реалізувати
комерційні інвестиції

Отриманий
показник
оцінювання
результату
Розроблена
проектнокошторисна
документація з
розробки
Генпланів

Кількість
представлених
пропозицій/запитів
інвесторів

Три інвестиційні
проекти на
початковому етапі
реалізації

3

Понесені
фінансові
витрати
199 тис. грн.

В межах
робочого часу
працівників
апарату ради

Труднощі, що виникли
під час реалізації
Позиція міністерства
фінансів щодо
нецільового статусу
витрат з розробки
Генпланів в рамках
інфраструктурної
субвенції

Затягування передачі
землі у користування
громади (землі вже
передано)
Погані внутрішні
транспортні комунікації

Описова оцінка
діяльності
У 2018 році було
розроблено проектнокошторисну
документацію та
заплановано за
рахунок
інфраструктурної
субвенції
профінансувати
розроблення
Генпланів населених
пунктів громади.
Однак міністерство
фінансів не дозволило
це зробити.
В процесі розробки
знаходяться детальні
плани забудови
територій та
нормативно-грошова
оцінка земель.
Наразі три села взагалі
не мають Генпланів
12,6 га виділено на
будівництво сонячної
електростанції:
передбачений розмір
інвестицій 150 млн.
грн. (25-30 осіб мають
бути працевлаштовані)
Передбачено
розташування АЗС у с.
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3.

1.2.3. Розробка програми
промоції громади

В процесі
реалізації

Кількість відвідувань
веб-сторінки

Офіційний
Інтернет-портал
громади введений
в дію

---

Безоплатно

4.

1.2.4. Створення умов для
інвесторів у житлову та
рекреаційну сфери

В процесі
реалізації

Кількість поданих
пропозицій/запитів
інвесторів

9 рішень

---

50 тис. грн.

4

Верхня
Планується запуск
підприємства легкої
промисловості (на
території біля
Карпатнафтохіму
Логотип громади
розроблено і
затверджено, але його
ще не затверджено
У січні поточного року
введено в дію
офіційний сайт
громади
Частину коштів із
заходів промоції
переорієнтовано на
інші цілі
Рішення про житлове
будівництво
видаються у
поточному порядку.
Урочище Пріски має
потенціал як
рекреаційна зона (за
експертною оцінкою)
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Операційна ціль 1.3. Підтримка диверсифікації структури місцевої економіки
Назва діяльності/завдання
та коротка
характеристика
1.

1.3.1. Створення умов для
розвитку переробки
агропродукції на території
громади

Статус
реалізації
Завершене
(постійно
реалізується)

Очікуваний
показник
оцінювання
результату
Видані
адміністративні
рішення,
Кількість поданих
заяв/запитів
інвесторів

Отриманий
показник
оцінювання
результату
2 подані
заяви/запити, з
яких 1 в процесі
остаточного
погодження

5

Понесені
фінансові
витрати
В межах
робочого часу
працівників
апарату ради

Труднощі, що виникли
під час реалізації
Затягування передачі
землі у користування
громади (землі вже
передано)
Погані внутрішні
транспортні комунікації

Описова оцінка
діяльності
Велися переговори з
компанією «Good
Valley» про виділення
зем. ділянки під
м’ясопереробний
завод (наразі компанія
володіє свинарниками
в т.ч. на території
громади). Основний
бар’єр для інвестора –
погана якість місцевих
доріг, що знаходяться
у віданні облавтодору.
У с. Завадка, в урочищі
Могила інвестор
планує зайнятись
вирощуванням горіхів
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Операційна ціль 2.1. Створення систем послуг водопостачання і водовідведення у громаді
Назва діяльності/завдання
та коротка
характеристика

Статус
реалізації

1.

2.1.1. Будівництво і
організація системи
водопостачання

Завершене

2.

2.1.2. Будівництво і
організація системи
водовідведення

В процесі
реалізації

Очікуваний
показник
оцінювання
результату
Фінансовий план
інвестиційної
діяльності, видані
рішення, які
затверджують
документацію

Фінансовий план
інвестиційних
заходів, видані
рішення, які
затверджують
документацію

Отриманий
показник
оцінювання
результату
Водопостачання 2
вулиць в с. Верхня
(1,6 км водогону –
82 житлові
будинки)
Є паспорти на
водні джерела в с.
Станкова та
Войнилів – 15 тис.
на 1 джерело
Затверджений
фінансовий план,
видане рішення

6

Понесені
фінансові
витрати
1162 тис.грн. (в
т.ч. 300 тис.грн.
дофінансування
програмою
DESPRO)

599 тис. грн..

Труднощі, що виникли
під час реалізації

Описова оцінка
діяльності

До центрального
водопостачання
приєднуються лише
домогосподарства, у
яких постає критична
проблема з
індивідуальним
водопостачанням

Як джерелом води
користуються
ресурсами ТОВ
«Карпатнафтохім»,
розташованого по
сусідству з громадою.
Розроблені паспорти
водних джерел по с.
Станькова та с. Довге

Брак коштів

Фінансовий план
передбачає залучення
299,0 тис. грн. з
обласного бюджету та
300, 437тис. грн. – з
місцевого
Передбачено для
реконструкції очисних
систем в школі с.
Збора (у 2019 р.)
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Операційна ціль 2.2. Створення сучасної та ефективної транспортної інфраструктури у громаді
Назва діяльності/завдання
та коротка
характеристика

Статус
реалізації

1.

2.2.1. Будівництво та ремонт
дорожньо-мостової
інфраструктури

Завершене

2.

2.2.3. Покращення умов для
громадського транспорту

В процесі
реалізації

Очікуваний
показник
оцінювання
результату
Ухвала ради з питань
плану, затверджене
ПКД, скорочення
часу подорожі на
модернізованих
ділянках доріг

Отриманий
показник
оцінювання
результату
Час проїзду на
модернізованих
ділянках доріх
зменшився

Розроблена ПКД,
модернізовані
автобусні зупинки –
кількість зупинок

Розроблена
проектнокошторисна
документація,
відремонтовано 2
зупинки

7

Понесені
фінансові
витрати

Труднощі, що виникли
під час реалізації

5854,9 тис. грн.

Брак коштів
Відсутність ефективної
співпраці з ІваноФранківським
облавтодором

300 тис. грн..

Балансоутримувачем
деяких зупинок не є
Верхнянська сільська
рада

Описова оцінка
діяльності
За 3 роки
відремонтовано 5 км
вуличних доріг
(поточний ремонт), у
2019 – заплановано
понад 2 млн. (1 млн –
на дороги місцевого
значення та 1 млн – на
комунальні дороги)
У 2018 р. виділено 150
тис. грн. на
розроблення ПКД на
ремонт 4 доріг
місцевого значення
В с. Довге та с.
Войнилів
відремонтовано
зупинки громадського
транспорту
У 2019 р. заплановано
будівництво ще 2
зупинок в с. Верхня т с.
Станькова (в рамках
коштів благоустрою
300тис.)
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Операційна ціль 2.3. Налагодження і впорядкування системи збору та утилізації ТПВ
Назва діяльності/завдання
та коротка
характеристика

Статус
реалізації
В процесі
реалізації

Очікуваний
показник
оцінювання
результату
Розроблена
документація для
укладення
довготермінової
угоди, придбані і
встановлені
контейнери

Отриманий
показник
оцінювання
результату
Побудовані 3
площадки для
роздільного збору
сміття

100% прибраних
несанкціонованих
сміттєзвалищ

1.

2.3.1. Будівництво пунктів
збору ТПВ в населених
пунктах громади

2.

2.3.2. Ліквідація
несанкціонованих
сміттєзвалищ

Завершене
(постійно
реалізується)

Кількість закритих
диких сміттєзвалищ,
оцінка мешканців,
ухвалені регуляторні
акти щодо штрафів
за нелегальний вивіз
відходів

3.

2.3.3. Проведення
просвітницької кампанії
серед мешканців про
правила сортування сміття

Завершене
(постійно
реалізується)

Розроблені
Тематичні уроки,
інформаційно-освітні що реалізуються на
матеріали щодо
постійній основі
сортування сміття,
реалізовані заходи,
8

Понесені
фінансові
витрати

Труднощі, що виникли
під час реалізації

499 тис. грн.

---

65 тис. грн.

100 грн.

Недостатній рівень
екологічної свідомості
мешканців

---

Описова оцінка
діяльності
Кошторис програми –
понад 600 тис. грн.
Побудовано 2
площадки для
роздільного збирання
сміття. Всього таких
площадок має бути
10. В с. Станькова
“Good Valley” своїми
силами встановила
ящики для збору
роздільного сміття
Мешканці
відповідально
користуються
контейнерами
Щороку перед
Великодніми святами
замовляється
спеціалізований
транспорт, який
прибирає
несанкціоновані
сміттєзвалища на
території громади (30
тис. грн. – у 2018 році,
35 тис. грн. – у 2019 р.
Тематичні уроки (в
рамках позаурочного
фонду) проходять на
постійній основі)
25 вчителів проходили
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розроблені
принципи
сортування

4.

2.3.4. Введення роздільного
збору сміття

В процесі
реалізації

Діюча система
сортування твердих
побутових відходів

Встановлено 18
контейнерів
Побудовані 3
площадки для
роздільного збору
сміття

9

---

Брак коштів

тематичні навчання в
с. Верхня
В с. Станькова діти
само організовуються
та провоять
прибирання села
Закуплено сміттєвоз
(за кошти програми
DOBRE)
В с. Станькова –
встановлено 18
контейнерів,
передбачено
встановлення ще 18
(силами
ГО «Майбутнє
Станькови»)
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Операційна ціль 2.4. Покращення благоустрою населених пунктів громади
Назва діяльності/завдання
та коротка
характеристика

Статус
реалізації

1.

2.4.1. Розробка та
впровадження програми
благоустрою населених
пунктів громади

В процесі
реалізації

2.

2.4.2. Усунення архітектурних
перешкод в доступі для груп
населення з особливими
потребами

В процесі
реалізації

Очікуваний
показник
оцінювання
результату
Упорядковане й
організоване
просторове
управління, у тому
числі у сфері
будівництва і
модернізації об’єктів

Отриманий
показник
оцінювання
результату
Прийнята
рішенням ради
програма
благоустрою

Є в сільраді туалет,
переносний поріг,
пандус.
Прийнята програма
МОН щодо туалетів
(24 млн грн.
виділено для області
–

Вхід в приміщення
сільради
встановлено
пандус та
переносний поріг

10

Понесені
фінансові
витрати

Труднощі, що виникли
під час реалізації

200 тис. грн. (з
них 150 тис. грн.
– власні кошти)

Брак коштів

8,0 тис.грн

Брак коштів

Описова оцінка
діяльності
Здійснюється
поточний благоустрій
громади: косіння
придорожньої трави,
утримання відкритих
спортивних об’єктів,
утримання і
розширення системи
вуличного освітлення.
До кінця 2019 р. в
рамках програми
передбачено 400 тис.
грн.
Облаштовано вхід у
сільраду.
Є в сільраді туалет для
осіб з особливими
потребами.
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Операційна ціль 2.5. Покращення стану навколишнього природного середовища
Назва діяльності/завдання
та коротка
характеристика
1.

2.5.1. Забезпечення
доступності і охорони водних
ресурсів

2.

2.5.3. Екологічна просвіта
мешканців

Статус
реалізації
В процесі
реалізації

Завершене
(постійно
реалізується)

Очікуваний
показник
оцінювання
результату
Ухвала з питань
програми
регулювання водних
ресурсів

Отриманий
показник
оцінювання
результату
Прийнята та
реалізована
програма
локального
регулювання річки

Підвищення
екологічної
свідомості і знань
мешканців

Мешканці в
більшості
позитивно
відкликається на
важливість
екологічних
проблем
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Понесені
фінансові
витрати

Труднощі, що виникли
під час реалізації

400 тис. грн..

Брак коштів
Добросовісність
підрядної організації,
що виконувала роботу

1,2 тис.грн.

Мешканці не завжди
розуміють вагомість
екологічних проблем

Описова оцінка
діяльності
Рішення сільради від
19.09.2018 р. «Про
затвердження
Програми
недопущення
руйнування житлового
будинку сім’ї
Огородник Н.І. в с.
Негівці (100 тис. грн.)
Укріплено берег р.
Волохівка (300 тис.
грн.. з обласного
екологічного фонду)
Інформаційнопросвітницькі заходи
реалізуються як
попередній етап
впровадження
системи роздільного
збору ТПВ
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Операційна ціль 2.6. Забезпечення високого рівня безпеки громадян
Назва діяльності/завдання
та коротка
характеристика

Статус
реалізації

1.

2.6.2. Введення системи
інформування і оповіщення
мешканців

Завершене

2.

2.6.3. Покращення
дорожньої безпеки

В процесі
реалізації

Очікуваний
показник
оцінювання
результату
Кількість сіл,
охоплених системою
оповіщення,
затверджений план
сповіщення,
реагування на
загрози

Отриманий
показник
оцінювання
результату
Усі 12 сіл громади
охоплені системою
інформування і
оповіщення

Затверджений план з
підвищення безпеки
на дорогах, оцінка
мешканців, кількість
дорожньотранспортних

Ведуться поточні
переговори з
приводу
встановлення
об’єктів
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Понесені
фінансові
витрати

Труднощі, що виникли
під час реалізації

---

---

---

Брак коштів
Складність переговорів
з зовнішніми
партнерами (в т.ч.
служба автомобільних
доріг)

Описова оцінка
діяльності
ТОВ «Карпатнафтохім»
- підприємствопотенційне джерело
екологічної
катастрофи, тому його
діюча система
оповіщення
знаходиться на
високому рівні
Окремого плану не
створено
Сільська рада
зверталась до
обласної служби
автомобільних доріг
для встановлення
обмежувальних знаків
біля Негівської гімназії,
але безрезультатно
треба обмежувальні
знаки – без ефекту
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Операційна ціль 2.7. Впровадження енергоефективних заходів на території громади
Назва діяльності/завдання
та коротка
характеристика

Статус
реалізації

1.

2.7.1.Термомодернізація
об’єктів комунальної
власності

В процесі
реалізації

2.

2.7.2.Модернізація систем
вуличного освітлення та
освітлення об’єктів
соціальної інфраструктури

В процесі
реалізації

Очікуваний
Отриманий
показник
показник
оцінювання
оцінювання
результату
результату
Збільшення енергоЗакуплений для
ефективності
обігріву
комунальних об’єктів комунальних
будівель с. Верхня
котел окупився за 1
сезон

Знижене
споживання енергії
на освітлення, краща
якість вуличного
освітлення та
освітлення в
закладах соціальної
інфраструктури

Видатки на
електроенергію з
місцевого
бюджету, попри
розширення
мережі вуличного
освітлення,
зменшились
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Понесені
фінансові
витрати

Труднощі, що виникли
під час реалізації

218 тис. грн.

Брак коштів (з огляду на
масштабність завдання)

545 тис. грн. за
2018-2019 рр. (в
т.ч. 395 тис. грн. –
власні кошти; 150
тис. грн. – кошти
обласного
бюджету)

---

Описова оцінка
діяльності
Розроблено
енергетичні паспорти
3 шкіл і сільради, 2
амбулаторій,
Негівського народного
дому – всього 20 тис.
грн.
Закуплено котел (як
альтернатива
послугам ТОВ
«Гріненерджі», що
брали щомісячно до
105 тис. грн. за
послуги з опалення) –
198 тис. грн.
Проведено 12 км.
вуличного освітлення
Заміна ламп
вуличного освітлення
та освітлення об’єктів
соціальної
інфраструктури на
енергоефективні (200
ламп
Переведення
освітлення із
сутінкового реле на
погодинний графік
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Операційна ціль 3.1. Надання якісної сучасної освіти мешканцям громади
Назва діяльності/завдання
та коротка
характеристика

Статус
реалізації

Очікуваний
показник
оцінювання
результату
Працевлаштовані
висококваліфіковані
освітні кадри
відповідно до
потреб навчальних
закладів

1.

3.1.1. Підбір кваліфікованих
кадрів на конкурсній основі

Завершене

2.

3.1.2. Створення у
перспективі опорного
навчального закладу

В процесі
реалізації

Рішення про
створення опорного
навчального закладу

3.

3.1.3. Зміцнення
матеріально-технічної бази
шкіл громади

В процесі
реалізації

Покращення якості
освітнього процесу,
впровадження
інноваційної
діяльності

Отриманий
показник
оцінювання
результату
Заміщення
вакантних посад
здійснюється на
підставі
розроблених
сільською радою
конкурсних
документів
Рішення в процесі
дискусії

Покращення
результатів
освітньої
діяльності
(Всеукраїнські
учнівські олімпіади
ІІ етап
Верхнянський
ліцей- 2 місце,
Зборянська
гімназія -3
14

Понесені
фінансові
витрати

Труднощі, що виникли
під час реалізації

Описова оцінка
діяльності

В межах
робочого часу
працівників
апарату ради

---

Розроблене та введене
у вересні 2018 року
положення.
Підбір кадрів на
вакантні посади
здійснюється згідно із
цим документом

---

Опір керівників закладів
освіти та налаштована
ними громадськість
Недосконале
положення про освітній
округ

Рішення про створення
опорного закладу
скасоване сесією
Верхнянської сільської
ради 29.07.2016 через
протест з боку
керівників закладів
освіти-майбутніх філій
опорного закладу. Усі
заклади освіти
реорганізовані у
початкові школи ліцеї
та гімназії
Перекрито спортзал
Негівської гімназії,
Довговойнилівської,
Верхнянський садок
(там в т.ч. замінили
підлогу, вікна).
У всіх ЗЗСО замінено
вікна
На 2019 рік
заплановані видатки у
розмірі 1550 тис. грн.

1822,526 тис. грн. Брак коштів на
повномасштабну
реалізацію завдання
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4.

3.1.4. Розвиток дошкільної
галузі

В процесі
реалізації

5.

3.1.5. Розвиток позашкільної
освіти

В процесі
реалізації

місце.Переможці
та призери ІІІ етапу
та учасники ІV
етапу
Кількість і % дітей,
Дошкільною
які користуються
освітою
послугами
забезпечені 201
дошкільних
вихованець (75 % ),
навчальних закладів, схвальні відгуки від
оцінка послуг
батьків та
батьками
громадськості

Розробленні
відділення школи.
Частково
проведений ремонт
приміщень та
придбано музичні
інструменти.
Підготовка
документації(устано
вчої та для
отримання ліцензії)

Отримання
ліцензії,
затвердження
установчих
документів;
відкриття 6
відділень
(декоративноприкладне
мистецтво,
хореографія,
класифортепіано,струнн
ий,бандура,
духовий)
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863 тис. грн.

Брак коштів на
повномасштабну
реалізацію завдання

200 тис. грн.

Відсутність фахівців які
мають знання
підготовки
документації для
отримання ліцензії.
Брак коштів

Основні статті
видатків:
483тис.грн.
ЗДО
с.Завадка
280 тис. грн- ЗДО д/с
«Колобок» с.Верхня
100 тис. грн.- інші
видатки.
В громаді, разом із 2
новоутвореними ЗДО
діє 4 дошкільні
підрозділи при ЗЗСО, 1
окремий ЗДО та 1
заклад в процесі
відкриття (с. Завадка)
Засновано школу
мистецтв та відкрито 6
її філій
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Операційна ціль 3.2. Створення умов для підвищення громадської активності мешканців громади
Назва діяльності/завдання
та коротка
характеристика

Статус
реалізації

1.

3.2.1. Створення центрів
творчості та дозвілля

Завершене

2.

3.2.2. Підтримка розвитку
фізичної культури та спорту

Завершене
(постійно
реалізується)

3.

3.2.4. Впровадження
системи «Бюджету участі»

В процесі
реалізації

Очікуваний
показник
оцінювання
результату
Кількість осіб, які
беруть участь у
зустрічах і різних
формах діяльності,
оцінка діяльності
центрів творчості і
дозвілля

Отриманий
показник
оцінювання
результату
200 осіб
систематично в
спортзалах
В с. Завадка
самостійно
ставлять вистави
(20 осіб)

Кількість осіб у
вікових групах, які
беруть участь у
змаганнях та інших
спортивних заходах

Близько 250 осіб
беруть участь в
спортивних
змаганнях (200 –
футбол, 50 –
волейбол)

Ухвала Ради з питань
громадського
бюджету,
Кількість, вартість
проектів,
поданих/прийнятих
для фінансування в
рамках громадського
бюджету

Положення про
бюджет участі
прийнято, перше
голосування
планується на осінь
2019 р.
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Понесені
фінансові
витрати
1280 тис. грн.

Труднощі, що виникли
під час реалізації
Брак коштів на
повномасштабну
реалізацію завдання

650 тис.грн.

---

В межах
робочого часу
працівників
апарату ради

Відсутність дотепер
електронної форми для
проведення
голосування

Описова оцінка
діяльності
Здійснено такі роботи
(в тис. грн.): 50 – на
призовий фонд
800 тис – спортзал с.
Верхня (2019 р.)
В с. Негівці 280 тис.
150 – у 2017 р.
50 тис. на музичні
інструменти для
школи мистецтв.
За обласні кошти
поміняли систему
опалення
Побудовано 4
спортивні майданчики
в селах громади.
Цього року подано на
ДФРР проект щодо
будівництва стадіону в
с. Верхня
В рамках
розробленого
положення
передбачено виділити
на бюджет участі 200
тис. 16рн.. (не більше
50 тис. 16рн.. на 1
проект). Голосування
буде відбуватись
через офіційний сайт
громади (після
розширення його
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4.

3.2.5. Підвищення участі
молоді в управлінні
громадою

Завершене
(постійно
реалізується)

Розроблені
положення з питань
молодіжної ради
ОТГ, навчання для
молоді з питань
самоврядування,
організовані заняття
в навчальних
закладах з питань
управління в
місцевому
самоврядуванні

Розроблене
положення.
Створена
молодіжна рада

17

В межах
робочого часу
працівників
апарату ради

---

функціоналу)
Створена молодіжна
рада, яку очолює
учень Верхнянської
ЗОШ. Рада здійснює
активну діяльність, в
т.ч. передбачається її
участь у розподілі
коштів бюджету участі
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Операційна ціль 3.3. Створення умов для підвищення культурної активності мешканців громади
Назва діяльності/завдання
та коротка
характеристика
1.

3.3.1. Створення гуртків та
клубів за віком та інтересами

Статус
реалізації
Завершене

Очікуваний
показник
оцінювання
результату
Кількість осіб, які
відвідують гуртки за
інтересами та зони
відпочинку

Отриманий
показник
оцінювання
результату
Кількість гуртків та
клубів за віком та
інтересами – 40.
Кількість осіб, які
відвідують гуртки
за інтересами та
зони відпочинку –
500 (з них 178 діти)
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Понесені
фінансові
витрати
50,0 тис. грн.

Труднощі, що виникли
під час реалізації
Більшість гуртків діє на
умовах
самофінансування, тому
їхня участь в змаганнях,
які передбачають
внесення оплати, часто
постає «під питанням»
через небажання
учасників вносити таку
оплату

Описова оцінка
діяльності
Клубні формування та
колективи художньої
творчості приймають
участь у культурнопросвітницьких
заходах громади,
районних конкурсах та
фестивалях (конкурс
гумору та сатири
«Калуські фіглі»,
конкурс дитячої
творчості «Осінні
фрески-2018»), містких
(VII фольклорноетнографічний
фестивалі «Співочий
гай», гастрономічний
«Фестиваль бігусу»),
обласних (відкритий
фольклорний
етнофестиваль
«Великдень у
Космачі»),
всеукраїнських (XI
Всеукраїнський
відкритий
фольклорний
фестиваль «Писанка»),
Міжнародних
(Міжнародний
вокальний конкурс
імені Квітки Цісик)
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2.

3.

3.3.2.Відновлення
театрально-драматичних
гуртків

Завершене

3.3.3. Створення
молодіжного культурнорозважального центру

Завершене

Кількість
театральнодраматичних
гуртків – 14.
Кількість осіб, які
залучені до
діяльності
театральнодраматичних
гуртків – 120, з них
78 діти.
Кількість осіб, які
Кількість осіб, які
беруть участь у
беруть участь у
діяльності Центру –
діяльності Центру –
30. Кількість
30.
організованих
Кількість
заходів на місяць/рік організованих
– 15.
заходів на
місяць/рік – 5.
Кількість театральнодраматичних гуртків
– 20.
Кількість осіб, які
залучені до
діяльності
театральнодраматичного гуртка
– 150.
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64,0 тис. грн.

143,0 тис. грн.

Пасивність мешканців
окремих сіл громади

---

Драматичним гуртком
с.Завадка здійснено
повторну постановку
вистави «Кайдашева
сім’я» (П. Куліш),
учасники гуртків брали
участь у конкурсі
читців Т.Г. Шевченка, є
ведучими культурнопросвітницьких
заходів громади.
Молодіжний центр
утворено в приміщенні
в Народному домі
(Community Space).
Джерела
фінансування: 10%
власні кошти, 90% кошти програми
DOBRE
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Операційна ціль 3.4. Розвиток потенціалу місцевого самоврядування
Назва діяльності/завдання
та коротка
характеристика
1.

3.4.1. Сталий розвиток
працівників виконкому
громади

2.

3.4.2. Організація належних
умов праці працівників
виконкому

Статус
реалізації
Завершене
(постійно
реалізується)

Очікуваний
показник
оцінювання
результату
Затверджений план
навчань, кількість
працівників,
охоплених
навчанням, кількість
днів навчання на
рік/у працівника

Завершене

Забезпечені хороші
умови праці
персоналу громади

3.

3.4.3. Підвищення
ефективності використання
бюджетних коштів

Отриманий
показник
оцінювання
результату
Усі працівники
апарату ради
пройшли навчання
(підвищення
кваліфікації) хоча б
один раз

Завершене

Затверджені
документи
процедур, аналізу і
бюджетної звітності

Понесені
фінансові
витрати
6 тис. грн.

Труднощі, що виникли
під час реалізації
Не завжди належний
рівень навчальних
заходів

1763 тис. грн.

Несприйняття місцевою
громадськістю

В межах
робочого часу
працівників
апарату ради

Пасивність населення
при безпосередньому
обговоренні проекту
бюджету

Відремонтовано
адмінприміщення,
придбано
комп’ютери та
програмне
забезпечення

Рішення виконкому
про умови оплати
праці
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Описова оцінка
діяльності
Усі працівники апарату
ради періодично
проходять навчання в
Івано-Франківському
Центрі підвищення
кваліфікації та в
рамках міжнародних
програм МТД (в т.ч.
програми DOBRE)
Майже усі випадки
навчання було
безкоштовне
Капітально
відремонтована та
перепрофільована під
адміністративні
потреби будівля, яка
30 рр. не
експлуатувалась.
Закуплена
комп’ютерна техніка
та необхідне
програмне
забезпечення
Впроваджено, згідно
вимог закону,
програмно-цільовий
метод формування
бюджету. Бюджетний
процес висвітлюється
в регіональних ЗМІ,
соціальній мережі
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4.

3.4.4. Створення умов
високої мотивації
працівників виконкому до
виконання своїх
повноважень

Завершене

Затверджені
правила, оцінка
задоволення
працівників

5.

3.4.5. Впровадження системи
електронного
документообігу

Завершене

Діюча система
електронного обігу
документів

6.

3.4.6. Розробка системи
комунікації з громадою

Завершене

Створена вебсторінка громади,
кількість
громадських
слухань, процедури
звітування

Плавила
оцінювання
затверджені,
підписаний
колективний
договір,
преміювання
працівників
відбувається на
прозорій основі
Діюча система
електронного обігу
документів

Офіційний
інтернет-сайт
громади діє,
громадські
слухання та
звітування
проходять в
повному обсязі
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Змінна з року в
рік величина

Ризик громадського
осуду

---

---

Безкоштовно

---

Facebook
Система фінансового
заохочення діє згідно
із положенням про
преміювання від
28.01.2016 р.

Паперовий обіг
документів зведений
до мінімуму. Усі
документи як
всередині громади,
так і листування з
органами державної
влади відбувається в
електронній формі
Звіт сільського голови
проводиться у трьох
селах, активно діє як
інтернет-сайт громади,
так і її профіль у
соцмережі Facebook.
Найближчим часом
планується здійснити
розширення
функціоналу сайту
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Операційна ціль 3.5. Забезпечення якісних адміністративних послуг
Назва діяльності/завдання
та коротка
характеристика

Статус
реалізації

1.

3.5.1. Розширення переліку
послуг, що надаються
ЦНАПом

В процесі
реалізації

2.

3.5.2. Створення веб ресурсу
ОТГ та регулярне
висвітлення офіційної
інформації

В процесі
реалізації

Очікуваний
Отриманий
показник
показник
оцінювання
оцінювання
результату
результату
Кількість осіб, які
Станом на сьогодні
користуються
ЦНАП надає 38
послугами, кількість адмінпослуг
послуг, які надаються
за рік у розподілі на
послуги/ види
послуг, оцінка послуг

Систематично
актуалізована вебсторінка громади
разом з каналом
YouTube

Веб-сторінка, що
систематично
актуалізується
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Понесені
фінансові
витрати
50 тис. грн.

135 тис. грн.
(з них 10% власні кошти)

Труднощі, що виникли
під час реалізації
Складність співпраці з
Міністерством юстиції

---

Описова оцінка
діяльності
Перелік послу, що
надає ЦНАП,
передбачено
розширити за рахунок
57 соціальних послуг.
Оснащення ЦНАП-у
здійснюватиметься в
рамках програми
ULEAD (на суму 2 млн.
грн.)
Сайт функціонує з
січня поточного року.
Громада в рамках
програми DOBRE
подалась на проект
громадського
телебачення, в рамках
якого повинен бути
запущений YouTubeканал
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Операційна ціль 4.1. Надання якісних соціальних послуг
Назва діяльності/завдання
та коротка
характеристика

Статус
реалізації

1.

4.1.1. Створення центру
надання соціального захисту
населення та пенсійного
забезпечення, організація
надання соціальних послуг

Завершене

2.

4.1.2. Підвищення
кваліфікації фахівців, які
надають соціальні послуги

Завершене

Очікуваний
показник
оцінювання
результату
Ухвала щодо
програми
соціального захисту
мешканців, оцінка
задоволення клієнтів

Отриманий
показник
оцінювання
результату
Ухвала щодо
програми
соціального
захисту прийнята
Анкетування
засвідчує
задовільний рівень
оцінки соціального
забезпечення

Оцінка задоволення
клієнтів, свідоцтва
підвищення
кваліфікації

Анкетування
засвідчує
задовільний рівень
оцінки соціального
забезпечення

23

Понесені
фінансові
витрати

Труднощі, що виникли
під час реалізації

В межах
робочого часу
працівників
апарату ради

---

---

---

Описова оцінка
діяльності
Створено центр
надання соціального
захисту, який об’єднав
4 колишні районні
структури: центр
соціального захисту
дітей та молоді,
службу соціального
захисту,
територіальний центр,
управління
соціального захисту
населення.
Завдання виконується
за активної підтримки
Caritas
Підвищення
кваліфікації
працівників
проводиться постійно
БО «БФ Карітас УГКЦ
ІваноФранківськ»(догляд за
важко хворими);
управління
соціального захисту
населення Калуської
РДА; ІваноФранківський
обласний центр
перепідготовки та
підвищення
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3.

4.1.3. Покращення послуг,
що надаються соціальними
службами для молоді

4.

4.1.4. Створення Інституту
третього віку

Завершене
(постійно
реалізується)

Завершене

Кількість молодих
людей, охоплених
діяльністю, кількість
осіб, яких
забезпечено
житлом, кількість
осіб/сімей, які
беруть участь у
діяльності груп
самодопомоги
Кількість осіб, які
користуються
діяльністю секцій і
центрів денного
перебування, оцінка
задоволення клієнтів

Надано 600 послуг
по соцзахисту
молоді

70 тис. грн.

Складність роботи з
асоціальними групами
населення

До 10 осіб 1 раз на
2 тижні відвідують
заклад

Громадський
актив

Погані дороги, які
ускладнюють
добирання осіб
похилого віку на
організовувані заходи
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кваліфікації; проект
«Громада для
людини» (програма
DOBRE); UNICEF
Відремонтовано
житловий будинок для
сім’ї, яка опинилася в
складних життєвих
умовах. Створена
група самодопомоги в
кількості 10 чол.
У виконанні завдання
фінансово допомагає
БО «Caritas»
З жовтня 2018 року
почав функціонувати
університет третього
віку. Постійно
відвідують університет
від 5 до 10 осіб.
Тематика занять
постіййно змінюється
із врахуванням
побажань відвідувачів
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Операційна ціль 4.2. Ефективна та доступна первинна медицина
Назва діяльності/завдання
та коротка
характеристика

Статус
реалізації

1.

4.2.1. Визначення моделі
надання медичних послуг
первинного рівня
мешканцям громади

Завершене

2.

4.2.2. Покращення
матеріально-технічної бази
закладів первинної
медицини

В процесі
реалізації

Очікуваний
показник
оцінювання
результату
Розроблений план та
модель надання
медичних послуг у
громаді

Отриманий
показник
оцінювання
результату
План надання
медичних послуг
(первинна ланка)
поступово
реалізується

Підвищений
стандарт медичних
послуг І ступеня

Якість медичних
послуг на
первинному рівні
покращилась (в т.ч.
за рахунок
технічного
переоснащення)
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Понесені
фінансові
витрати
---

440,0 тис.грн.

Труднощі, що виникли
під час реалізації
Розроблений план та
модель надання
медичних послуг у
громаді

Брак коштів на
повноцінну реалізацію
завдання
Невизначеність щодо
подальших напрямків
медичної реформи

Описова оцінка
діяльності
Діяльність в рамках
виконання завдання
здійснюється в рамках
медичної реформи, в
т.ч. ремонти
приміщень.
Створено комунальну
установу Центр
первинної медикосанітарної допомоги
Придбано:
електрокардіологи,
пульсоксиметри,
ультразвук
фізіотерапевтичний,
електрофорези, ЕКГ 12
з цифровим
інтерфейсом, монітор
пацієнта,
термоконтейнер,
валізи-саквояж, набір
діагностичний,
ростоміри підлогові,
офтальмоскопи,
світильники хірургічні,
ліхтарики медичні,
механічні вимірювачі
артеріального тиску,
бактерицидний
опромінювач,
бактерицидний
рециркулятор,
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3.

4.2.3. Покращення
ефективності роботи
закладів первинної
медицини

В процесі
реалізації

Придбані пересувна
діагностична
лабораторія (немає),
транспортний засіб
для працівників (є),
відкритий аптечний
пункт (є, приватний)

Придбано
транспортний засіб
для працівників,
відкрито аптечний
пункт (приватний
сектор)
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300 тис. грн..

Брак коштів на
повноцінну реалізацію
завдання

глюкометри, ширми,
електронні ваги,
термометр
електронний,
неврологічні молотки,
стетоскопи, столик
маніпуляційний,
столики пеленальні,
столи лабораторні,
кушетки, стільці, столи
письмові, шафи для
одягу та документів,
шафи медичні склянні,
столи комп’ютерні,
комп’ютери та
принтери,
холодильники
Діагностичну
лабораторію не
закуплено,
транспортний засіб
закуплено в рамках
державної програми
«Сільська медицина»
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2. Інформація о запланованих, але НЕРЕАЛІЗОВАНИХ (таких, що НЕ РЕАЛІЗОВУВАЛИСЬ) заходах відповідно до плану, прийнятого в
стратегії:
Операційна ціль 1.1: Формування комплексу маркетингу громади як інвестиційно-привабливої території
Назва діяльності/завдання та
коротка характеристика
1.

1.1.2. Розробка програми
компенсації відсотків по
кредитних ресурсах

Планований термін
реалізації

Статус реалізації

До середини 2018 р.

Не реалізується

Проблеми в реалізації завдання
(наприклад, причини запізнень)
Неможливість вироблення чітких
об’єктивних критеріїв відбору
учасників програми
Відсутність згоди з боку депутатського
корпусу щодо прийняття рішення про
видаткову частину місцевого бюджету
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Додаткові примітки
Завдання втратило свою
актуальність і його в рамках
актуалізації Стратегії планується
виключити
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Операційна ціль 1.3. Підтримка диверсифікації структури місцевої економіки
Назва діяльності/завдання та
коротка характеристика
1.

1.3.2. Створення умов для
розвитку торгівельної зони біля
дорогі Т1419

Планований термін
реалізації

Статус реалізації

Проблеми в реалізації завдання
(наприклад, причини запізнень)

Кінець 2019 р.

Не реалізується

---
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Додаткові примітки
Окремої програми чи концепції,
пов’язаної із розвитком сфери
торгівлі попри автошлях Т1419 не
передбачається
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Операційна ціль 2.2. Створення сучасної та ефективної транспортної інфраструктури у громаді
Назва діяльності/завдання та
коротка характеристика
1.

2.2.2. Будівництво тротуарів і
обладнання яке покращує
безпеку пішоходів

Планований термін
реалізації

Статус реалізації

Проблеми в реалізації завдання
(наприклад, причини запізнень)

Кінець 2019 р.

Не реалізується

Брак коштів
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Додаткові примітки
Першочерговим на фоні цього
завдання визначено ремонт
дорожнього покриття. Будівництво
тротуарів наразі здійснюється
виключно за приватні кошти (як
комерційні, так і особисті)
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Операційна ціль 2.5. Покращення стану навколишнього природного середовища
Назва діяльності/завдання та
коротка характеристика
1.

2.5.2. Вирішення проблем,
пов’язаних з утилізацією стоків
агропідприємств

Планований термін
реалізації

Статус реалізації

Кінець 2019 р.

Не реалізується

Проблеми в реалізації завдання
(наприклад, причини запізнень)
Часткова деактуалізація завдання
(зменшення гостроти забруднення)
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Додаткові примітки
Найбільш дошкульною є проблема
в с. Негівцях, де підприємець
Цецхладзе займається переробкою
молока (запах і забруднення
земель(. Але цього року на його
діяльність мешканці не жаліються
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Операційна ціль 2.6. Забезпечення високого рівня безпеки громадян
Назва діяльності/завдання та
коротка характеристика

Планований термін
реалізації

Статус реалізації

Проблеми в реалізації завдання
(наприклад, причини запізнень)

До середини 2018 р.

Не реалізовується

Брак коштів на закупівлю власної
пожежної машини
Депріоритетизація завдання на фоні
інших завдань

1.

2.6.1. Створення добровільної
пожежної команди

2.

2.6.4. Розробка і
впровадження програми протидії
поганим звичкам, що викликають
залежність

До кінця 2018 р. і
далі на регулярній
основі

Не реалізовується

Деактуалізація завдання

3.

2.6.5. Вирішення проблеми
безпритульних собак

До кінця 2018 р. і
далі на регулярній
основі

Не реалізується

Деактуалізація завдання

4.

2.6.6. Створення муніципальної
поліції

До кінця 2019 р.

Не реалізується

Деактуалізація завдання
Недостатність повноважень
муніципальної поліції

5.

2.6.7. Введення системи
відеомоніторингу в місцях, що
вимагають особливої уваги

До кінця 2018 р.

Не реалізується

Депріоритетизація завдання на фоні
інших завдань (особливо на фоні
проблеми поганого стану доріг)
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Додаткові примітки
Кожного року дають пожежникам з
Калуша 20 тис. 31рн.. на паливномастильні матеріали
Куплено 48 нових вогнегасників (40
тис. 31рн...) та перезаряджено старі
– у 2018 році
Змістовно робота, направлена на
протидію поганим звичкам, що
викликають залежність
здійснюється в рамках інших
програм/проектів. Оцінено, що
немає потреби розроблення
окремої програми, яка б дублювала
цілі та завдання вже існуючих
заходів
В громаді станом на сьогодні не
існує гострої проблеми
безпритульних собак. Окрім того, в
сусідньому м. Калуш існує «Дім
сірка» - місце, куди звозять
безпритульних собак
Існує окреме приміщення для
відділення Національної поліції, яке
найближчим часом має
запрацювати
Завдання є актуальним, але
відтермінована на невизначений
час його реалізація
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Операційна ціль 3.2. Створення умов для підвищення громадської активності мешканців громади
Назва діяльності/завдання та
коротка характеристика
1.

3.2.3. Створення системи
соціального замовлення

Планований термін
реалізації

Статус реалізації

До кінця 2018 р.

Не реалізується

Проблеми в реалізації завдання
(наприклад, причини запізнень)
Втрата актуальності завдання
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Додаткові примітки
Система надання соціальних послуг
реформована та здійснюється на
відмінних принципах, основний з
яких – фізична близькість до клієнта
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3. Заплановані заходи на поточний рік:
Операційна ціль: …………………………..
Назва діяльності/завдання та
коротка характеристика

Запланований термін
реалізації

Заплановані
фінансові
витрати

Статус
реалізації

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ПРИМІТКИ:
ризики / очікувані
труднощі / умови

Інші ПРИМІТКИ:
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4. Пропозиції щодо змін показників заходів/діяльності і результатів з обґрунтуванням
Поточний показник та ціль, на яку він
призначений
Ціль

Запропонована зміна

Показник

1.
2.
3.
4.
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Обґрунтування потреби зміни
показника
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Найважливіші висновки щодо змін положень в Стратегії Розвитку Громади, а також обґрунтування
необхідності їх оновлення:
За результатами другого моніторингового візиту до Верхнянської об’єднаної територіальної громади
можна стверджувати по добрий рівень виконання операційної частини Стратегічного плану її розвитку: із
визначених на середньострокову перспективу завдань 27 із них виконано, 24 знаходиться на різних
етапах процесу реалізації, 10 завдань не виконується (або виконання не розпочато). При цьому, план
реалізації стратегічного документу не містить завдань, виконання яки було б заплановано на поточний
та/або наступний роки.
В загальному, слід відмітити, що колектив сільської ради є згуртованим колективом фахівців, багато з
яких – особи молодого віку (до 35 рр.). Політичний рівень управління громадою лягає на сільського
голову Філіповича Миколу Олексійовича, водночас цьому значний масив поточної організаційної роботи
здійснює його перший заступник Кавчак Іван Васильович.
Сам процес стратегічного управління в громаді жодним чином не інституціоналізовано (в т.ч. немає
особи, відповідальної за організацію, координацію та моніторинг виконання стратегічних
завдань/проектів), однак при плануванні та реалізації тих чи інших проектів розвитку (особливо при
формуванні заявок на подачу проектів для отримання співфінансування) працівники співвідносять, чи
корелює даний проект із запланованими у Стратегії видами діяльності. При потребі між функціональної
координації працівників апарату ради також не виникає жодних питань: по-перше, з огляду на те, що
практично увесь документообіг здійснюється в електронній формі (завдання, що має на це меті, було
прописано в Стратегії); по-друге рівень корпоративної культури та самоорганізації, клімат, що панує в
колективі апріорі не створює бар’єрів для горизонтальних комунікацій.
Щодо обсягу виконаної роботи згідно із Стратегічним планом, то варто відзначити, що вагома кількість
запланованих інфраструктурних проектів, пов’язаних із розвитком об’єктів соціальної та
адміністративної сфер або вже реалізовано, або їх реалізація знаходиться на завершальній стадії. Для
фінансування зазначених (як і цілого ряду інших) завдань активно залучаються зовнішні джерела, в
першу чергу – міжнародні фонди матеріально-технічної допомоги, спонсорські кошти. Високим рівнем
реалізації відзначається також цілий ряд завдань, пов’язаних із допомогою соціальним захистом осіб та
сімей, що потребують особливої уваги: неповносправні, діти із неблагополучних сімей, старші особи).
При цьому, ключовою проблемою і на сьогодні (так, як і попереднього року) залишається рівень
розвитку місцевої дорожньої інфраструктури. В більшій мірі, цю проблему не вдається вирішити з огляду
об’єктивні, не залежні від громади, чинники. В першу чергу, до таких чинників відноситься статус доріг
(місцевого значення), який не передбачає механізму для ОТГ, який би уможливив співфінансування
їхнього ремонту.
Серед завдань, котрі наразі передбачені в документі до виконання, є цілий ряд таких, які, як визначено в
ході дискусій, потребують елімінування зі Стратегії як такі, що втратили свою стратегічну важливість: як
то створення муніципальної дружини, створення системи соціального замовлення, вирішення проблеми
безпритульних собак та ін.
Основними проблемами, з якими стикається Верхнянська об’єднана громади в процесі реалізації
стратегії залишаються нестабільність зовнішнього середовища (політичні, економічні чинники) та
загальна негативна демографічна ситуація в регіоні.

35

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)
Інші коментарі:
На даному етапі змін положень Стратегії розвитку Верхнянської об’єднаної територіальної громади не
декларувалось. Однак, як уже зазначалось вище, така потреба може виникнути з огляду на
прогнозоване розширення громади. Пріоритети, визначені в документі, як і операційні цілі, що сутнісно
їх розкривають, залишаються актуальними. В процесі уточнення (ймовірного виключення) знаходяться
лише конкретні завдання з короткотермінової частини плану
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