Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)
……………..………………..

(печатка громади)

Звіт з реалізації Стратегії розвитку громади ВЕРХНЯ
Станом на: 15.04.2020 p.

1. Аналіз заходів, передбачених до реалізації в Стратегії (всі позиції, зазначені в детальному плані заходів Стратегії):

Стратегічна ціль 1: РОЗВИТОК МІСЦЕВОЇ ЕКОНОМІКИ
ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 1.1. Підтримка та створення умов для розвитку існуючих підприємств

Діяльність / захід

Запланований
термін
реалізації
(в стратегії)

1.

1.1.1. Розробка та ухвалення
програми підтримки МСП

До середини
2018 р.

2.

1.1.2. Розробка програми
компенсації відсотків по
кредитних ресурсах

До середини
2018 р.

Стан реалізації:
реалізовано
повністю/частково; Виявлені проблеми та способи
на етапі реалізації;
їх вирішення
не реалізується/не
реалізовано
Повністю
Важко визначити об’єктивні
реалізовано
критерії для підтримки малих
сільськогосподарських
підприємств, що, окрім іншого,
слугує бар’єром для
повномасштабної реалізації
програми

Не реалізується

1

Відсутність чітких об’єктивних
критеріїв відбору учасників
програми

Додаткова інформація та
зауваження
Минулого 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
Завдання визнано таким, що
втратило свою актуальність
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Брак згоди з боку депутатського
корпусу щодо прийняття
рішення про видаткову частину
місцевого бюджету
Низький рівень соціfльного
капіталу, в тому числі брак
довіри до принципів кооперації
зі сторони місцевих с/г
підприємств
Брак довіри між місцевими
підприємцями та сільською
радою

3.

1.1.3. Сприяння створенню
кооперативів з переробки с\г
продукції

До кінця 2018 р.

Реалізується

4.

1.1.4. Проведення навчальних
курсів для дорослих стосовно
започаткування та ведення
бізнесу
1.1.5. Сприяння створенню
асоціації підтримки бізнесу

До середини
2018 р.

Реалізується

До середини
2018 р.

Не реалізується

5.

Низький рівень соцільного
капіталу, в тому числі брак
довіри до принципів кооперації
зі сторони місцевих
підприємців.
Брак довіри між місцевими
підприємцями та сільською
радою

У 2018 році було створено поки
єдиний с/г кооператив «»Золота
ягода» (вирощування та реалізація
лозини)
Єдиний (діючий на момент
започаткування програми)
підприємець бере участь у
навчальних проектах DOBRE
Місцева влада знаходиться у
постійному контакті з
представниками місцевого
підприємницького середовища у
зазначеному питанні

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 1.2. Створення умов для залучення інвестицій (покращення інвестиційної привабливості громади)

Діяльність / захід

1.

1.2.1. Розробка та актуалізація
існуючих планувальних
документів

Запланований
термін
реалізації
(в стратегії)
До середини
2019 р.

Стан реалізації:
реалізовано
повністю/частково; Виявлені проблеми та способи
на етапі реалізації;
їх вирішення
не реалізується/не
реалізовано
Частково
Неможливість використання
реалізовано
коштів державних
фондів/субвенцій на
розроблення документів
просторового планування
2

Додаткова інформація та
зауваження
В процесі розробки знаходяться
детальні плани забудови територій
та нормативно-грошова оцінка
земель.
Наразі три села взагалі не мають
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2.

1.2.2. Створення умов для
інвестування у промисловоторгівельної сфери

До кінця 2018 р.

Реалізується

Відсутність можливості
покриття Генеральним планом
всієї території громади
Затягування передачі землі у
користування громади
Погані внутрішні транспортні
комунікації

3.

1.2.3. Розробка програми
промоції громади

До кінця 2018 р.

Реалізується

---

4.

1.2.4. Створення умов для
інвесторів у житлову та
рекреаційну сфери

До кінця 2019 р.

Реалізується

---

Генпланів
На будівництво сонячної
електростанції виділено 12,6 га
виділено
Запропоновано інвестиційнк
пропозицію по будівництву АЗС у
с. Верхня
На території поблизу підприємства
«Карпатнафтохім» заплановано
введення в експлуатацію
підприємства легкої промисловості
У 2019 році на платформі
dosvit.org.ua засновано новий сайт
ОТГ
Виготовлено промопродукцію
громади,буклети,сувенірну
продукцію,участь громди в
різного роду форумах та заходах ,
які дають можливість презентувати
громаду
Надано статус парку відпочинку
в с.Верхня та Скверу пам’яті в
с.Болохів
Урочище Пріски має потенціал як
рекреаційна зона (за експертною
оцінкою)
Рішення про житлове будівництво
видаються у поточному порядку

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 1.3. Підтримка диверсифікації структури місцевої економіки
Діяльність / захід

Запланований
термін

Стан реалізації:
реалізовано
3

Виявлені проблеми та способи
їх вирішення

Додаткова інформація та
зауваження
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реалізації
(в стратегії)

1.

2.

1.3.1. Створення умов для
розвитку переробки
агропродукції на території
громади
1.3.2. Створення умов для
розвитку торгівельної зони біля
дорогі Т1419

До кінця 2019 р.

До кінця 2019 р.

повністю/частково;
на етапі реалізації;
не реалізується/не
реалізовано
Частково
Затягування передачі землі у
реалізовано
користування громади
Погані внутрішні транспортні
комунікації
Частково
--реалізовано

Основний бар’єр для інвестора –
погана якість місцевих доріг, що
знаходяться у віданні Облавтодору
Окремої програми чи концепції,
пов’язаної із розвитком сфери
торгівлі попри автошлях Т1419 не
передбачається.
Стимулювання розвитку торгівлі в
межах зазначеної зони
відбувається на умовах, загальних
для всієї території громади

Стратегічна ціль 2: ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ
ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 2.1. Підтримка диверсифікації структури місцевої економіки

Діяльність / захід

1.

2.1.1. Будівництво і організація
системи водопостачання

Запланований
термін
реалізації
(в стратегії)
До кінця 2018 р.

Стан реалізації:
реалізовано
повністю/частково; Виявлені проблеми та способи
на етапі реалізації;
їх вирішення
не реалізується/не
реалізовано
Частково
Більшість населення
реалізовано
задовольняє якість
індивідуальних систем
водопостачання. До
центрального водопостачання
приєднуються лише
домогосподарства, у яких
4

Додаткова інформація та
зауваження
У якості джерела центральної
системи водопостачання
використовується ресурс ТОВ
«Карпатнафтохім», розташований
неподалік від громади.
Розроблені паспорти водних
джерел по с. Станькова та с. Довге
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2.

2.1.2. Будівництво і організація
системи водовідведення

До кінця 2019 р.

постає критична проблема з
індивідуальним
водопостачанням.
Брак коштів

Реалізується

На завершальність стадії
знаходяться роботи по
будівництву очисних споруд
в с.Збора

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 2.2. Створення сучасної та ефективної транспортної інфраструктури у громаді

Діяльність / захід

Запланований
термін
реалізації
(в стратегії)

Стан реалізації:
реалізовано
повністю/частково; Виявлені проблеми та способи
на етапі реалізації;
їх вирішення
не реалізується/не
реалізовано
Частково
Брак власних коштів
реалізовано
Погана співпраця з ІваноФранківським облавтодором

1.

2.2.1. Будівництво та ремонт
дорожньо-мостової
інфраструктури

До кінця 2019 р.

2.

2.2.2. Будівництво тротуарів і
обладнання яке покращує
безпеку пішоходів

До кінця 2019 р.

Не реалізується

3.

2.2.3. Покращення умов для
громадського транспорту

До кінця 2019 р.

Частково
реалізовано

Брак коштів

На балансі сільської ради
знаходиться лише частина
зупинок громадського
транспорту

Додаткова інформація та
зауваження
Відремонтовано 2 мости в
с.Станькова,міст в с.Завадка
Дорожнє господарство
ремонтується повільними
темпами, в тому числі, через брак
дієвих механізмів впливу на
ситуацію з боку місцевої влади
Наразі завдання будівництва
тротуарів реалізується лише за
приватні кошти (як комерційні, так
і особисті)
Протягом 2018 та 2019 років
відремонтовано 2 та збудовано
також 2 зупинки громадського
транспорту

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 2.3. Налагодження і впорядкування системи збору та утилізації ТПВ
Діяльність / захід

Запланований

Стан реалізації:
5

Виявлені проблеми та способи

Додаткова інформація та
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термін
реалізації
(в стратегії)

реалізовано
повністю/частково;
на етапі реалізації;
не реалізується/не
реалізовано
Повністю
реалізується

1.

2.3.1. Будівництво пунктів збору
ТПВ в населених пунктах громади

До половини
2018 р.

2.

2.3.2. Ліквідація
несанкціонованих сміттєзвалищ

До кінця 2019 р.

Реалізується

3.

2.3.3. Проведення просвітницької
кампанії серед мешканців про
правила сортування сміття

До кінця 2019 р.

Реалізується

4.

2.3.4. Введення роздільного
збору сміття

До кінця 2019 р.

Реалізується

їх вирішення

зауваження

---

За кошти програми DOBRE
побудовано 12 площадок для
роздільного збору сміття, по
території громади встановлено (за
сприяння компанії “Good Valley”)
контейнери для ТПВ
В поточному році передбачено 40
тис.грн на щорічну ліквідацію
несанкціонованих сміттєзвалищ
(30 тис. грн. – у 2018 році, 35 тис.
грн. – у 2019 р.)
Виготовлено комплект (2 тис. шт.)
буклетів про правила сортування
сміття
Тематичні уроки в місцевих
школах в рамках позаурочного
фонду проходять на постійній
основі.
Встановлено 36 контейнерів для
роздільного збору сміття.
Закуплено сміттєвоз (за кошти
програми DOBRE)

Низький рівень екологічної
свідомості населення

---

Брак коштів

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 2.4. Покращення благоустрою населених пунктів громади

Діяльність / захід

Запланований
термін
реалізації
(в стратегії)

Стан реалізації:
реалізовано
повністю/частково;
на етапі реалізації;
не реалізується/не
6

Виявлені проблеми та способи
їх вирішення

Додаткова інформація та
зауваження
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1.

2.4.1. Розробка та впровадження До середини
програми благоустрою населених 2019 р.
пунктів громади

2.

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

До кінця 2019 р.

реалізовано
Частково
реалізовано

Брак коштів

В рамках благоустрою
здійснюються лише поточні
роботи: косіння придорожньої
трави, утримання відкритих
спортивних об’єктів, утримання і
розширення системи вуличного
освітлення.

Реалізується

Брак коштів

Приведено до державних
будівельних норм пандуси біля
Народного дому в с. Завадка та
Завадківської гімназії

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 2.5. Покращення стану навколишнього природнього середовища

Діяльність / захід

Запланований
термін
реалізації
(в стратегії)

Стан реалізації:
реалізовано
повністю/частково; Виявлені проблеми та способи
на етапі реалізації;
їх вирішення
не реалізується/не
реалізовано
Повністю
Недобросовісність підрядної
реалізовано
організації, що виконувала
роботу.
Брак коштів

1.

2.5.1. Забезпечення доступності і
охорони водних ресурсів

До кінця 2019 р.

2.

2.5.2. Вирішення проблем,
пов’язаних з утилізацією стоків
агропідприємств
2.5.3. Екологічна просвіта
мешканців

До кінця 2019 р.

Частково
реалізується

До середини
2018 р.

Реалізується

3.

Брак коштів
Недостатній механізм впливу
місцевої влади на ситуацію
Низький рівень екологічної
грамотності мешканців

7

Додаткова інформація та
зауваження
Проведено руслоочисні роботи на
руслі р.Болохівка в селах Завадка
та Верхня
Встановлено відстійник для збору
стоків ПП Цецхладзе Г.Д,
Проведено екологічний конкурс
«Думай,дій,збережи природу»,
проводилась пряма трансляція
засідання комісії з технікоекологічної безпеки
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ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 2.6. Забезпечення високого рівня безпеки громадян

Діяльність / захід

Запланований
термін
реалізації
(в стратегії)

Стан реалізації:
реалізовано
повністю/частково;
на етапі реалізації;
не реалізується/не
реалізовано
Повністю
реалізовано

Виявлені проблеми та способи
їх вирішення

Додаткова інформація та
зауваження

---

При пожежі громада користає з
послуг пожежників з Калуша. В
громаді створена добровільна
пожежна дружина, яка при потребі
може залучатися для ліквідації
пожеж
Діюча в громаді система
оповіщення ТОВ «Карпатнафтохім»
(підприємство-потенційне
джерело екологічної катастрофи)
знаходиться на достатньому рівні
Продовжуються роботи по
освітленню вулиць сіл та ремонти
комунальних доріг

1.

2.6.1. Створення добровільної
пожежної команди

До середини
2018 р.

2.

2.6.2. Введення системи
інформування і оповіщення
мешканців

До кінця 2018 р.

Повністю
реалізовано

---

3.

2.6.3. Покращення дорожньої
безпеки

До кінця 2019 р.
(у наступні роки
будівництво
об’єктів)

Реалізується

4.

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

До кінця 2018 р. і
далі на
регулярній
основі

Повністю
реалізовано

Нестача коштів
Відсутність ефективних
комунікацій з зовнішніми
партнерами (в першу чергу – із
служба автомобільних доріг)
Втрата актуальності завдання –
проблема вирішується в межах
інших активностей

5.

2.6.5. Вирішення проблеми
безпритульних собак

До кінця 2018 р. і
далі на
регулярній
основі

Не реалізується
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Втрата актуальності завдання

Змістовно робота, направлена на
протидію поганим звичкам, що
викликають залежність,
здійснюється в рамках інших
програм/проектів.
На сьогодні в громаді немає
гострої проблеми безпритульних
собак. При цьому, в сусідньому м.
Калуш існує спеціалізована
установа
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6.
7.

2.6.6. Створення муніципальної
поліції
2.6.7. Введення системи
відеомоніторингу в місцях, що
вимагають особливої уваги

До кінця 2018 р.

Не реалізовано

Втрата актуальності завдання

Частково
реалізовано

Брак коштів (на фоні потреби
вирішення інших завдань, в
першу чергу – ремонту доріг)

Відкрито відділення Національної
поліції
Силами ГО «Громадська ініціатива
і справедливість» встановлено 4
відоекамери

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 2.7. Впровадження енергоефективних заходів на території громади

Діяльність / захід

Запланований
термін
реалізації
(в стратегії)

1.

2.7.1.Термомодернізація об’єктів
комунальної власності

До кінця 2019 р.

2.

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

До кінця 2019 р.

Стан реалізації:
реалізовано
повністю/частково; Виявлені проблеми та способи
на етапі реалізації;
їх вирішення
не реалізується/не
реалізовано
Реалізується
Нестача коштів для
повномасштабного виконання
робіт
Реалізується

---

Додаткова інформація та
зауваження
Утеплено Верхнянську
амбулаторію, перекрито
Довговойнилівський
ліцей,закуплено котел в НД
с.Верхня та НД с.Негівці
Освітлено додатково 12 км вулиць
, модернізовано вуличне
освітлення в с.Негівці, проводиться
заміна старих ламп на економні
LED-лампи

Стратегічна ціль 3: ЗБІЛЬШЕННЯ СУСПІЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА ГРОМАДСЬКОЇ АКТИВНОСТІ МЕШКАНЦІВ
ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 3.1. Надання якісної сучасної освіти мешканцям громади

Діяльність / захід

Запланований
термін
реалізації
(в стратегії)

Стан реалізації:
реалізовано
повністю/частково;
на етапі реалізації;
не реалізується/не
реалізовано
9

Виявлені проблеми та способи
їх вирішення

Додаткова інформація та
зауваження
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3.1.1. Підбір кваліфікованих
кадрів на конкурсній основі
3.1.2. Створення у перспективі
опорного навчального закладу

До кінця 2018 р.
До кінця 2019 р.

Повністю
реалізовано
Реалізується

3.

3.1.3. Зміцнення матеріальнотехнічної бази шкіл громади

До кінця 2019 р.

Реалізується

4.

3.1.4. Розвиток дошкільної галузі

До кінця 2018 р.

Реалізується

Брак коштів на повномасштабну
реалізацію завдання

5.

3.1.5. Розвиток позашкільної
освіти

До кінця 2018 р.

Реалізується

Нестача фахівців зі знаннями
документального оформлення
отримання ліцензії про
позашкільну освіту

1.
2.

--Опір керівників закладів освіти
та налаштована ними
громадськість.
Недосконале Положення про
освітній округ.
Брак коштів на повномасштабну
реалізацію завдань.

В громаді діє положення про
підбір кадрів на вакантні посади
Усі заклади освіти реорганізовані,
відповідно до вимог профільного
законодавства, у початкові школи,
ліцеї та гімназії
У всіх ЗЗСО замінено вікна
придбавається обладнання для
Нової української школи, в межах
можливого покращується
матеріально- технічна база
закладів
З 01.09.2020 року планується
відкрити дошкільний заклад
« Журавлик» в с.Завадка
З 01.09.2020 року планується
відкрити школу мистецтв в
с.Верхня

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 3.2. Створення умов для підвищення громадської активності мешканців громади

Діяльність / захід

Запланований
термін
реалізації
(в стратегії)

1.

3.2.1. Створення центрів
творчості та дозвілля

До кінця 2018 р.

2.

3.2.2. Підтримка розвитку
фізичної культури та спорту

До кінця 2018 р.

Стан реалізації:
реалізовано
повністю/частково; Виявлені проблеми та способи
на етапі реалізації;
їх вирішення
не реалізується/не
реалізовано
Реалізується
Брак коштів на повномасштабну
реалізацію завдання
Реалізується

---
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Додаткова інформація та
зауваження
На базі Народних домів
функціонують культурно-дозвілєві
центри
Проводяться щорічні спартакіади,
побудовано
мультифункціональний

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

3.

3.2.3. Створення системи
соціального замовлення

До кінця 2018 р.

Не реалізується

4.

3.2.4. Впровадження системи
«Бюджету участі»

До кінця 2018 р.

Повністю
реалізовано

5.

3.2.5. Підвищення участі молоді в
управлінні громадою

До кінця 2018 р.

Реалізується

---

Відсутність електронної форми
участі в голосуванні за проекти

---

спортивний майданчик в с.Негівці
та роздягальну на стадіоні в
с.Іванкова
Соціальні послуги наразі
надаються під егідою сільської
ради.
Так, окрім іншого, встановлено та
успішно працює програмний
комплекс «Соціальна громада» та
функціонує сенсорна кімната для
дітей з особливими потребами
В 2020 році запроваджено Бюджет
участі. В рамках розробленого
положення на бюджет участі
передбачено 200 тис. грн. (не
більше 25 тис. грн. на 1 проект).
Станом на квітень подано 17
проектів. З 1 травня розпочнеться
голосування за дані проекти після
чого до кінця 2020 року виграні
проекти будуть реалізовані
В громаді активно діє Молодіжна
рада.
Планується провести до Дня
місцевого самоврядування День
управління молодіжною радою
виконавчим комітетом ОТГ

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 3.3. Створення умов для підвищення культурної активності мешканців громади

Діяльність / захід

Запланований
термін
реалізації
(в стратегії)

Стан реалізації:
реалізовано
повністю/частково;
на етапі реалізації;
не реалізується/не
11

Виявлені проблеми та способи
їх вирішення

Додаткова інформація та
зауваження
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1.

3.3.1. Створення гуртків та клубів
за віком та інтересами

До кінця 2018 р.

реалізовано
Реалізується

2.

3.3.2.Відновлення театральнодраматичних гуртків

До кінця 2018 р.

Реалізується

3.

3.3.3. Створення молодіжного
культурно-розважального центру

До кінця 2018 р.

Повністю
реалізовано

Левова частка гуртків та клубів
знаходиться на
самофінансуванні діє на умовах
самофінансування. З огляду на
це, їхня участь в змаганнях не
завжди є можливою з огляду на
неможливість/ небажання
учасників фінансувати таку
участь
Низька соціальна активність
мешканців окремих населених
пунктів

---

У Народних домах діє 35 гуртків (з
них 14 дитячих(один має звання
«зразковий»), 10 молодіжних та 11
дорослих,) аматорської творчості,
в яких займається 369 учасників.
Клубні формування та колективи
художньої творчості приймають
участь у культурно-просвітницьких
заходах громади, районних
конкурсах та фестивалях
У Народних домах діє 14 гуртків
театрального мистецтва (з них 7
дитячих та 5 молодіжних), в яких
займається 115 учасників.
Драматичні колективи приймали
участь у новорічно-різдвяній
програмі «Громада колядує», у
конкурсі читців Т.Г. Шевченка, є
ведучими культурнопросвітницьких заходів громади.
Молодіжний центр функціонує в
приміщенні опорного Народного
дому с.Верхня (Community Space).
Джерела фінансування: 10% власні
кошти, 90% - кошти програми
DOBRE

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 3.4. Розвиток потенціалу місцевого самоврядування
Діяльність / захід

Запланований
термін
реалізації
(в стратегії)

Стан реалізації:
реалізовано
повністю/частково;
на етапі реалізації;
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Виявлені проблеми та способи
їх вирішення

Додаткова інформація та
зауваження

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)
не реалізується/не
реалізовано
Повністю
реалізовано

1.

3.4.1. Сталий розвиток
працівників виконкому громади

До кінця 2018 р.

2.

3.4.2. Організація належних умов
праці працівників виконкому

До кінця 2018 р.

Повністю
реалізовано

Нерозуміння місцевою
громадськістю важливості
забезпечення фінансування
цього завдання

3.

3.4.3. Підвищення ефективності
використання бюджетних коштів

До кінця 2018 р.

Реалізується

4.

3.4.4. Створення умов високої
мотивації працівників виконкому
до виконання своїх повноважень
3.4.5. Впровадження системи
електронного документообігу

До кінця 2018 р.

Повністю
реалізовано

Низький рівень за
ангажованості мешканців у
питання обговорення
пріоритетності напрямків
використання бюджетних
коштів
Ризик громадського осуду

До кінця 2018 р.

Повністю
реалізовано

---

3.4.6. Розробка системи
комунікації з громадою

До кінця 2017 р.

Повністю
реалізовано

---

5.

6.
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Не завжди належний рівень
навчальних заходів

Усі працівники апарату ради
періодично проходять навчання в
Івано-Франківському ЦПК, в
рамках різних міжнародних
програм (в тому числі програми
DOBRE)
Проведено капітальний ремонт
адміністративної будівлі
теперішньої Верхнянської сільської
ради.
Закуплена комп’ютерна техніка та
необхідне програмне
забезпечення
Впроваджено, згідно вимог
закону, програмно-цільовий метод
формування бюджету

--Усі документи як всередині
громади, так і листування з
органами державної влади
відбувається, за можливості, в
електронній формі
Щорічно відбувається звітування
сільського голови в усіх
старостинських округах. Активно
діє як офіційний сайт сільської
ради, так і її профіль у соцмережі

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)
Facebook

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 3.5. Забезпечення якісних адміністративних послуг

Діяльність / захід

1.
2.

3.5.1. Розширення переліку
послуг, що надаються ЦНАПом
3.5.2. Створення веб ресурсу ОТГ
та регулярне висвітлення
офіційної інформації

Запланований
термін
реалізації
(в стратегії)
До кінця 2018 р.
До кінця 2018 р.

Стан реалізації:
реалізовано
повністю/частково; Виявлені проблеми та способи
на етапі реалізації;
їх вирішення
не реалізується/не
реалізовано
Реалізується
Складність співпраці з
Міністерством юстиції
Повністю
--реалізується

Додаткова інформація та
зауваження
Розширено перелік послуг ЦНАП-у
з 38 (початково) до 127
Діє сайт громади на платформі
DOSVID, готується до запуску
youtube-канал.

Стратегічна ціль 4: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ДО ЯКІСНИХ СОЦІАЛЬНИХ І МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ
ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 4.1. Надання якісних соціальних послуг

Діяльність / захід

1.

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

Запланований
термін
реалізації
(в стратегії)
До середини
2018 р.

Стан реалізації:
реалізовано
повністю/частково;
на етапі реалізації;
не реалізується/не
реалізовано
Повністю
реалізовано
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Виявлені проблеми та способи
їх вирішення

Додаткова інформація та
зауваження

---

Новостворений центрякий об’єднав
функції 4 колишніх районних структур:
центру соціального захисту дітей та
молоді, служби соціального захисту,
територіального центру, управління
соціального захисту населення.
Завдання виконується за активної
підтримки Caritas
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2.

4.1.2. Підвищення кваліфікації
фахівців, які надають соціальні
послуги

До кінця 2018 р.

Реалізується

---

3.

4.1.3. Покращення послуг, що
надаються соціальними
службами для молоді

До кінця 2018 р.

Реалізується

Складність роботи з асоціальними
групами населення

4.

4.1.4. Створення Інституту
третього віку

До кінця 2018 р.

Повністю
реалізовано

Комунікаційні бар’єри: складність
добирання осіб похилого віку на
організовувані в рамках Інституту
заходи

Підвищення кваліфікації працівників
проводиться постійно благодійною
організацією «БФ Карітас УГКЦ ІваноФранківськ»
Створена група самодопомоги в
кількості 10 чол.
У виконанні завдання фінансово
допомагає БО «Caritas»
Університет третього віку постійно
відвідують від 5 до 10 осіб. Тематика
занять постійно змінюється із
врахуванням побажань відвідувачів

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 4.2. Ефективна та доступна первинна медицина

Діяльність / захід

Запланований
термін
реалізації
(в стратегії)

Стан реалізації:
реалізовано
повністю/частково;
на етапі реалізації;
не реалізується/не
реалізовано
Повністю
реалізовано

Виявлені проблеми та способи
їх вирішення

Додаткова інформація та
зауваження

---

Діяльність в рамках виконання
завдання здійснюється в рамках
медичної реформи, в т.ч. ремонти
приміщень.
Створено КУ «ЦПМСД»
Придбано 2 комплекти для
проведення заходів
телемедицини,оголошено тендер
на закупівлю спеціалізованого
автомобіля та УЗД-апарату
Проведено капітальний ремонти
всіх ФАПів

1.

4.2.1. Визначення моделі
надання медичних послуг
первинного рівня мешканцям
громади

Кінець 2018 року

2.

4.2.2. Покращення матеріальнотехнічної бази закладів
первинної медицини

До кінця 2019 р.

Реалізується

Брак коштів на повноцінну
реалізацію завдання

3.

4.2.3. Покращення ефективності
роботи закладів первинної
медицини

До кінця 2019 р.

Реалізується

Брак коштів на повноцінну
реалізацію завдання
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2. Стан реалізації стратегічних проектів (розроблених в формі карт стратегічних або ключових проектів):
Стратегічна ціль 2: Покращення якості життя
Операційна ціль 2.2: Створення сучасної та ефективної транспортної інфраструктури у громаді
Стан реалізації:
реалізовано повністю/частково;
Виявлені проблеми та способи їх
Діяльність / завдання
на етапі реалізації;
вирішення
не реалізується/не реалізовано
1. Будівництво та ремонт дорожньо- Реалізовано частково
Затримка з погодженням
мостової інфраструктури
фінансування

Стратегічна ціль 2: Покращення якості життя
Операційна ціль 2.3: Налагодження і впорядкування системи збору та утилізації ТПВ
Стан реалізації:
реалізовано повністю/частково;
Виявлені проблеми та способи їх
Діяльність / завдання
на етапі реалізації;
вирішення
не реалізується/не реалізовано
1. Введення роздільного збору
Реалізується
Низький рівень екологічної
сміття
свідомості населення. Проводяться
інформаційно-просвітницькі заходи.
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Додаткова інформація та
зауваження
Заявлений в Стратегії проект
мав назву «Поточний ремонт
автомобільної дороги
загального користування
місцевого значення С 090601
Болохів-Войнилів
Верхнянської ОТГ Калуського
району Івано-Франківської
області»

Додаткова інформація та
зауваження
Заявлений в Стратегії проект
мав назву «Будівництво
інфраструктури для збору та
сортування твердих побутових
відходів (ТБВ)»

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)
Стратегічна ціль 2: Покращення якості життя
Операційна ціль 2.7: Впровадження енергоефективних заходів на території громади.
Стан реалізації:
реалізовано повністю/частково;
Виявлені проблеми та способи їх
Діяльність / завдання
на етапі реалізації;
вирішення
не реалізується/не реалізовано
1. Термомодернізація об’єктів
Реалізовано частково
Брак коштів на повноцінну
комунальної власності
реалізацію завдання

Стратегічна ціль 3: Збільшення суспільного потенціалу та громадської активності мешканців
Операційна ціль 3.2: Створення умов для підвищення громадської активності мешканців громади
Стан реалізації:
реалізовано повністю/частково;
Виявлені проблеми та способи їх
Діяльність / завдання
на етапі реалізації;
вирішення
не реалізується/не реалізовано
1. Підтримка розвитку фізичної
Повністю частково
--культури та спорту
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Додаткова інформація та
зауваження
Заявлений в Стратегії проект
мав назву «Впровадження
енергоефективних заходів у
адміністративному
приміщенні Верхнянської
сільської ради ОТГ»

Додаткова інформація та
зауваження
Заявлений в Стратегії проект
мав назву «Облаштування
дитячого майданчика біля
Центру надання
адміністративних послуг
Верхнянської сільської ради
ОТГ»
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3. Заходи, заплановані на поточний рік (2020 р.):

Немає
Стратегічна ціль 1.:
Операційна ціль 1.1.:

Діяльність / захід

Запланований
термін
реалізації
(в стратегії)

Стан реалізації:

Повністю
реалізовано/частково
реалізовано; реалізується;
не реалізовано/не
реалізується

Включено до
бюджету:
(так/ні)

1.
2.
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Джерело
фінансування

Очікувані або виявлені
проблеми
та способи їх вирішення

Додаткова
інформація та
зауваження

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

4. Висновки щодо записів Стратегії розвитку громади та обґрунтування потреби їх актуалізації в документі Стратегії.

елика кількість завдань Стратегії виконана повністю або частково. Кінцевим терміном реалізації усіх завдань визначено дату, раніше за
поточний рік. Разом із вищезгаданим та враховуючи відсутність практики актуалізації стратегічного документу, Стратегія розвитку
Верхнянської громади потребує ґрунтовного оновлення на рівні операційного плану
Інші коментарі:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

5. Система впровадження, моніторингу і актуалізації Стратегії в громаді:
A) Чи було офіційно створено Групу з впровадження Стратегії?
Відповідь (так/ні): ні
Якщо «так», то просимо додати відповідні рішення/розпорядження.
B) Якщо Групу з впровадження Стратегії було створено, то чи було підготовлено і затверджено регламент її роботи?
Відповідь (так/ні): ні
Якщо «так», то просимо додати регламент і відповідні рішення/розпорядження.
C) Чи Група з впровадження Стратегії вже проводила якісь засідання?
Відповідь (так/ні): ні
Якщо «так», то просимо зазначити дати засідань та коротко описати учасників:
Дата засідання 10.10.2019; Учасники: всі члени робочої групи
Дата засідання ……………; Учасники: …………………….
Дата засідання ……………; Учасники: …………………….
D) Чи засідання Групи з впровадження Стратегії були запротокольовані?
Відповідь (так/ні): ні
Якщо «так», то просимо додати протоколи засідання або інші документи, які є результатами роботи – наприклад, звіти, висновки і т.і.
E) Чи було проведено актуалізацію документу Стратегії?
Відповідь (так/ні): ні
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Якщо «так», то просимо додати відповідні рішення про внесення змін та актуальну версію документу Стратегії
F) Чи були поінформовані мешканці громади про діяльність щодо моніторингу і реалізації Стратегії?
Відповідь (так/ні): ні. щороку на звіті голови.
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