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Звернення 

Надійшло 557 звернень, 
що на 10% менше, ніж у 
2019 року.(619)  
 

 

 

 

З них: письмових – 545 

(97,8%),  

усних – 12 (2,2%). 
 

Найчастіші 
звернення з 
питань:; 0% 

Аграрна 
політика і 
земельні 

відносини ; 
33% 

Соціальна 
політика. 

Соціальний 
захист 

населення  ; 
37,30% 

Комунальне 
господарство                                  

; 9,90% 

Освіта, 
наукова, 
науково-

технічна, 
інноваційна 
діяльність та 
інтелектуаль
на власність ; 

3,90% 

Інше ; 
15,90% 

Найчастіші звернення з питань: 



Кількість наданих адміністративних 
послуг за 2016 - 2020 рр. 

2016
2017

2018
2019

2020

2942 
3648 

3780 
4467 

2685 

За платні послуги, з яких стягується 
адміністративний збір, до місцевого 
бюджету надійшло коштів на суму 
122, 4 тис. грн. 







0,58% 

1,09% 

1,48% 

3,57% 

4,06% 

6,05% 

10,32% 

13,41% 

58,82% 

Структура видатків бюджету в 2020 році 
 106 055,2 тис. грн. 

Спорт 

Соціальний захист 

МПК 

Культура 

Благоустрій 

Медицина 

Видатки розвитку 

Адміністрація 

Освіта 

0,6% Інші видатки 

665,8 тис. грн. 

690,4 тис. грн. 

1 246,5 тис. грн. 

67 154 тис. грн. 

15 310,8 тис. грн. 

11 786,9 тис. грн. 

6 902,8 тис. грн. 

4 632,8 тис. грн. 

4 079,4 тис. грн. 

1 694,6 тис. грн. 



Завершено будівництво двох критих спортивних 
залів в Печеніжинській ТГ (2 із 4-х) 

С. Молодятин с. Марківка 



Здійснено реконструкцію майстерні Марківської 
гімназії під дошкільний підрозділ,в рамках Програми 

Президента України «Велике будівництво» 
 



Капітальне оновлення парку в смт Печеніжин в рамках 
Місцевого економічного розвитку Програми (DOBRE). 



ДП «Дороги Прикарпаття» освоєно кошти у сумі 5976,00 тис. 
грн. на автодороги Печеніжинської територіальної громади 



Освоєно кошти з обласного фонду 
охорони навколишнього природного 
середовища у 2020 році по 
Печеніжинській громаді на суму -
1951,940 тис. грн. 



На ліквідацію червневої стихії виділено 10 311,504 тис. грн.  
з резервного фонду державного бюджету.  
 



Відновлення 
вулиць І.Франка 

та Дубівська у  
с. Рунгури  



2020 рік – 120тис.грн.  
6 проектів 

600 жителів голосуючих 
(4,16%) 

1 проект – 20 000 грн. 
 



49 -  виїздів для ліквідації пожеж 

64 - відкачування криниць і 
підвальних приміщень жителів 
громади в наслідків повені. 
Витрати на утримання якої 
складають 1468,000 тис. грн. 
1 виїзд – 29,95 тис. грн.  

Печеніжинська місцева 
пожежна команда 



Відділ соціальної роботи 

Соціально - вразлива 
категорія населення 
Печеніжинської ОТГ  

(2218особи) 

 

Княждвір 
212ос. 

Сопів  
302 ос. 

Слобода  
98 ос. 

Рунгури 

386 ос. 

Печеніжин 

602 ос. 

М. Ключів 

119 ос. 

Кийданці  
91 ос. 

Молодятин 

291 ос. 

Марківка 

117 ос. 

10 соціальних робітників,  

86 осіб обслуговують 



Печеніжинською селищною радою  з місцевого бюджету здійснено 
видатки на соціальні виплати 308,461 тис. грн. , а саме : 
• Одноразова грошова допомога (на лікування, на покращення  матеріально - технічних 

умов проживання) – 57,6 тис. грн.(134 особи) 
• Одноразова грошова допомога особам, які брали участь у зоні АТО (ООС) –  95,7 тис. 

грн. (98ос.) 
• Грошова компенсація пільг на оплату житлово-комунальних послуг (для осіб з 

інвалідністю по зору, реабілітованих, учасників бойових дій ОУН-УПА, родин загиблих 
ОУН-УПА, поранених в ООС) – 73,4тис. грн. (47 ос.); 

• Інша грошова допомога - 57, 19 тис. грн. 

• Печеніжинською селищною радою було відшкодовано 499 тис. грн. «Благодійному 
фонду «Будинок милосердя Блаженного Миколая Чарнецького» 



208 - прийнято рішень по призначенню одноразових допомог (зокрема на 
лікування, поховання, учасникам АТО (ООС), особам, яким виповнилось 100 і більше 
років, присвоєння почесного звання “Мати – героїня” )  на  суму 180,5тис. грн. 

• 675 заяв передано з необхідними документів на призначення соціальних 
допомог та житлових субсидій  в Коломийське  управління праці та соціального 
захисту населення.  

439 Видано відомостей на субсидії по селищу Печеніжин 

• 145 актів обстеження матеріально - побутових умов сім’ї, які необхідні для 
подальшого призначення житлових субсидій та пільг. 

Проводиться  щоденний усний прийом  жителів громади  щодо роз’яснення по 
питаннях всіх видів державних соціальних допомог, пільг та житлових субсидій. 

Відділом соціальної роботи опрацьовано: 
 



Співпрацюємо з : 
БФ «Карітас - Коломия», 

з БО «Коломийського 
благодійного фонду 

«Крокус» та Товариством 
Червоного Хреста, за 
підтримки Програми  

«U-LEAD»   



Здобувачі освіти Печеніжинської ТГ 

2134 = 1870 учнів + 264 вихованця 

Видатки на 1 здобувача освіти – 31,5 тис. грн. 

Центр дозвілля – 546,648 тис. грн.  
на 440 учнів 

Видатки на 1 учня – 1,3 тис. грн.  

Харчування пільгових категорій учнів – 350 учнів 

Сума коштів виділених  на харчування – 877,955 тис. грн. 
Видатки на 1 учня – 2,5 тис. грн. 



  

  

  

  

  

  

  

Княждвірський ліцей 

Сопівський ліцей 

Рунгурський ліцей 

Печеніжинський ліцей 

Кийданцівська гімназія 

Печеніжинський ЗДО «Гуцулочка» 

Логопед 

Центр дозвілля 

Малоключівська гімназія 

Видатки на оплату праці працівників закладів освіти територіальної 
громади  60 797,771 тис. грн. ( 444 працівники ) 

Освітня субвенція 46 544,019 тис. грн. Місцевий бюджет 14253,752 тис. грн. 

Слобідська гімназія 

Марківська гімназія 

Молодятинська гімназія 

546,648 

232,423 

1 709,042 

898,850 

594,110 

901,989 

1 330,980 

1 328,567 

1 361,174 

1 232,414 

1 790,969 

2 326,582 

2 938,972 

3 576,703 

3 399,845 

3 286,081 

3 564,143 

5 050,413 

5 822,585 

6 991,479 

11 913,795 



Видатки на підготовку закладів освіти до 2020-2021   

навчального року. 
 

 Навчальний заклад 

Держаний 
бюджет 

тис. грн. 

Обласний 
бюджет 

тис. грн. 

Місцевий 
бюджет 

тис. грн. 

Всього 

тис. грн. 

Княждвірський ліцей   30 126 156 

Рунгурський ліцей     130 130 

Сопівський ліцей 198,6   203,2 401,8 

Печеніжинський ліцей 67,07 90,74 245 312,07 

Кийданцівська гімназія   90,74 77,93 198,67 

Малоключівська гімназія   100 153,2 253,2 

Марківська гімназія 5 300 49 681 6 030 

Молодятинська гімназія   90,74 145 236 

Слобідська гімназія 7,8 120 127 254,8 

Печеніжинський ЗДО 
«Гуцулочка» 

2,1   24,8 26,9 

ВСЬОГО 5 575,57 571,22 1 875,43 7 999,44 



Видатки на нову українську школу 1 158,72 тис. грн. 

  
Державний бюджет 

тис. грн. 
Місцевий бюджет 

тис. грн. 
Дидактика 152,5  8,8 

Шкільні меблі 240,2 194,2 

Комп’ютерне та мультимедійне 
обладнання 

220,1 343,1 

ВСЬОГО 612,8 545,92 



Фінансування сфери фізичної культури та спорту  
1 527,2 тис. грн. 

Місцевий бюджет 838,6 тис. грн. Обласний бюджет 688,6 тис. грн. 



Витрати на утримання закладів культури  в населених пунктах  
за 2020р.  

(враховано енергоносії, зарплата, косметичні ремонти та інші) 

Дитяча музична школа 

Печеніжин 

Сопів 

Малий Ключів 

Княждвір 

Марківка 

Слобода 

Рунгури 

Молодятин 

Кийданці 

Будинки культури, 
народний дім, тис. грн. 

Бібліотеки 
тис. грн. 

32,009 

80,277 

128,152 

93,664 

103,092 

309,437 

353,956 

326,862 

462,178 

83,395 

125,436 

91,955 

134,308 

198,386 

138,680 

134,805 

166,981 

665,697 

2 439,863 

Населений  
пункт 



Генеруємо ідеї та  проводимо свята 
 



Бібліотека – центр реалізації талантів та спілкування 



Культурно-

дослідницька 
робота відділу 

Бібліотека – місце 
талановитих та 

юних 

Відділ культури і 
туризму організатор 

відновлення 
традицій 



Бібліотека – простір зустрічей і натхнення 
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