
 

 
 

 

УКРАЇНА 

ПЕЧЕНІЖИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

Коломийського району Івано-Франківської області 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

від 13 жовтня 2020 року                                                                                      №225 
 

Про підвищення індексу  
спроможності місцевої влади (IMCB) 
 

На виконання Меморандуму між Програмою DOBRE в особі Global 

Communities, представленою Фундацією Cooperative Housing, та 
Печеніжинською селищною радою об'єднаної територіальної громади щодо 
співпраці із громадянами та залученням громадян до процесів управління 
громадою, у відповідності до зобов'язань та повноважень органів влади 
Печеніжинської селищної ради об'єднаної територіальної громади, що 
встановлюється законодавством України, виконавчий комітет селищної ради 
об’єднаної територіальної громади. 

в и р і ш и в: 

1. Структурним підрозділам виконавчого комітету Печеніжинської 
селищної ради об'єднаної територіальної громади забезпечити виконання 
завдань згідно додатку. 

2. Керуючому справами виконавчого комітету Печеніжинської селищної 
ради об’єднаної територіальної громади Роману Шупяку забезпечити 
координацію структурних підрозділів. 

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

 

Печеніжинський селищний голова 

об’єднаної територіальної громади                                                   Ігор Довірак 

 



 

Додаток 

до рішення виконавчого комітету 

Печеніжинської селищної ради 

об’єднаної територіальної громади 

від 13.10.2020 №225 
Перелік завдань щодо підвищення індексу спроможності місцевої влади (IMCB) 

Компетенція 
(повноваження) 

Кроки (заходи) на покращення 
показника 

Відповідальн
а посадова 

особа / 
Відповідальн
ий підрозділ 

Продукт виконання заходів (Плани, програми, 
рішення, протоколи тощо) 

Термін 
виконання 

(мм.рррр АБО 
квартал) 

Очікувани
й бал 

2021 

1.1. Стратегічне 
планування 

1. Залучити зовнішніх експертів для 
проведення моніторингу виконання 

Стратегії розвитку громади. 

2. Внести зміни в робочу групу з 
моніторингу стратегії розвитку з 

метою врахування принципу 
гендерного балансу (присутності в 

робочій групі в однаковій мірі 
чоловіків та жінок) 

Відділ ЖКГ, 
інвестицій та 

соціально-

економічного 
розвитку 

1. Протокол про проведення моніторингу. 

2. Публікація новини про моніторинг на сайті ради. 

3. Рішення про затвердження моніторингового 
звіту. 

4. Лист про залучення зовнішніх експертів для 
проведення моніторингу стратегії розвитку. 

5. Розпорядження про оновлений склад робочої 
групи. 

ІІІ квартал 

2021 року 
4 

1.2. Забезпечення 
виконання 

повноважень 
органів місцевого 
самоврядування 

об’єднаної 
територіальної 

громади. 

1. Провести аналіз щодо 
відповідності посадових інструкцій 

на відповідність повноважень та 
завдань що виконує апарат ради та 

працівників комунального 
підприємства. 

Керуючий 
справами 

виконавчого 
комітету ради 

1. Розпорядження про склад робочої групи для 
проведення аналізу. 

2. Протокол засідання робочої групи. 

3. Розпорядження голови про перелік повноважень 
ради у відповідність до структури ради. 

4. Рішення про організаційну структуру. 

Протягом 

2021 року 
3 

1.3. Лідерство в 
місцевому 

економічному 
розвитку. 

1. Внести зміни в склад робочої групи 
з місцевого економічного розвитку 

для врахування гендерного балансу (в 
однаковій мірі представлення в 
робочій групі чоловіків, жінок, 

представників молоді та бізнесу). 
2. Провести моніторинг виконання 
Програми місцевого економічного 

Відділ ЖКГ, 
інвестицій та 

соціально-

економічного 
розвитку 

1. Розпорядження про оновлений склад робочої 
групи з місцевого економічного розвитку. 

2. Протокол про засідання робочої групи щодо 
моніторингу Програми місцевого економічного 

розвитку. 
3. Публікація на сайті новини про проведення 

моніторингу. 

4. Публікація оновленого економічного профіль 

Травень  
2021 року 

3 



 

розвитку. 
3. Оновлення економічного профілю 

4. Розроблення та затвердження 
бюджетної програми щодо 

фінансування проектів місцевого 
економічного розвитку. 

6. Тренінг (поїздка) від представників 
бізнесу (або в центр зайнятості) на 
тему Самозайнятості\ або ведення 

бізнесу. 

громади. 

5. Рішення про затвердження програми місцевого 
економічного розвитку в новій редакції та 

економічного профілю громади. 

6. Бюджетна програма фінансування проектів. 

1.4. Ефективний 
організаційний 

менеджмент 
об’єднаної 

територіальної 
громади. 

1. Розробити та затвердити після 
громадських слухань Статут громади. 

2. Розроблення інструкції з 
діловодства щодо впровадження е-

документообігу. 

3. Впровадження розгорнутої системи 
е-документообігу. 

Керуючий 
справами 

виконавчого 
комітету ради 

1. Рішення про затвердження Статуту громади та 
розміщення його на сайті громади. 

2. Закупівля програмного забезпечення. 
3. Затвердження інструкції з діловодства щодо 

впровадження е-документообігу. 

Грудень 

2020 року 
4 

1.5. Управління 
персоналом. 

1. Закупівля активної електронної 
системою управління кадрами. 

2. Розроблення положення про 
підвищення кваліфікації посадових 

осіб місцевого самоврядування. 

1. Відділ 
фінансів. 

2. Керуючий 
справами 

виконавчого 
комітету. 

1. Розпорядження \ Рішення  про план-графік 
проведення заходів з підвищення кваліфікації 

посадових осіб місцевого самоврядування. 

2. Розпорядження про відрядження на підвищення 
кваліфікації посадових осіб місцевого 

самоврядування. 

3. Рішення про затвердження Положення про 
щорічну оцінку працівників, форму для 

оцінювання. 

4. Розпорядження про дату проведення щорічної 
оцінки. 

5. Рішення про оновлення положення про 
преміювання працівників. 

Травень  
2021 року 

3 

2.1. Розробка та 
виконання 
бюджету. 

1. Розроблення бюджету селищної 
ради об’єднаної територіальної 

громади. 
2. Розроблення бюджету для 

громадян. 

Відділ 
фінансів 

1. Оприлюднення бюджету за 20 днів до його 

прийняття. 

2. Брошура Бюджету для Громадян 

3. Лист прохання до програми ДОБРЕ щодо 
розроблення брошур «Бюджету для громадян». 

ІІ квартал 

2021 року 
4 

2.2. Генерування 
доходу в бюджет 

1. Розроблення плану наповнення 
дохідної частини бюджету об’єднаної 

Відділ 
фінансів 

1. Розпорядчий документ (рішення, розпорядження 
чи наказ) щодо затвердження джерел потенційного 

І квартал 

2021 року 
4 



 

громади (джерела 
надходжень). 

територіальної громади. доходу. 

2. Звіт про виконання бюджету 2020 рік у 
порівнянні про виконання бюджету за 2019 рік. 

2.3. Здійснення 
публічних 
закупівель. 

1. Пройти навчання працівників, що 
відповідальні за проведення 

тендерних закупівель. 
2. Опублікувати План закупівель 2021 

року. 

Відділ 
фінансів 

1. Рішення органу влади об’єднаної територіальної 
громади про зниження порогу для закупівель через 
ProZorro у порівнянні із встановленим нормативно-

правовим законодавством, а саме менше 60 тис. 
грн. для товарів та послуг і на суму від 500 тис. грн. 

– для виконання робіт. 

2. Лінк на план закупівель. 

3. Сертифікат про проходження навчання. 

ІІІ квартал 
2021 року 

4 

2.4. Управління 
власністю 
громади 

1. Реєстр об’єктів комунальної 
власності та процедури із управління 

ними. 

Відділ ЖКГ, 
інвестицій та 

соціально-

економічного 
розвитку 

1. Рішення про затвердження Положення, що 
регулює питання управління активами (або оренда, 
або приватизація, або списання, або відчуження). 

2. Рішення про затвердження реєстру об'єктів 
комунальної власності. 

3. Посилання на сторінку сайту з публікацією 
реєстру об'єктів комунальної власності. 

ІІ квартал 

2021 року 
3 

2.5. Фінансова 
звітність та аудит 

1. Встановлення методів контролю за 
фінансовою діяльністю. 

2. Проведення незалежного 
зовнішнього аудиту. 

Відділ 
фінансів 

1. Розпорядження голови про запровадження 
внутрішнього контролю в об’єднаній 

територіальній громаді. 
2. Звіт про проведення незалежного зовнішнього 

аудиту. 

ІІІ квартал 
2021 року 

4 

3.1. Планування 
послуг 

1. Проведення моніторингу Плану 
удосконалення послуг на території 

Печеніжинської об’єднаної 
територіальної громади. 

Відділ ЖКГ, 
інвестицій та 

соціально-

економічного 
розвитку 

1. Звіт про виконання планів вдосконалення якості  
послуг. 

2. Рішення про затвердження Звітів. 

ІІІ квартал 
2021 року 

3 

3.2. Організація 
доступу населення 

та охопленість 

Послугами. 

1. Опублікувати на сайті перелік всіх 
послуг, за які відповідає громада. 

Відділ 
загальної та 

організаційної 
роботи 

1. Посилання на розділ «Послуги» на офіційному 
сайті ради. 

ІІ квартал 

2021 року 
3 

3.3. Застосування 
механізмів 
отримання 

зворотних відгуків 
стосовно. 

1. Провести збір та аналіз відгуків 
громадян про якість послуг (ТПВ, 

дошкільної освіти. 
2. Провести публічний захід щодо 

обговорення якості надання послуг в 

Відділ ЖКГ, 
інвестицій та 

соціально-

економічного 
розвитку 

1. Розроблення розпорядчого документа що 
регламентує проведення заходів щодо збору та 
опрацювання інформації від жителів громади 

стосовно якості послуг. 

2. Звіт щодо аналізу звернень громадян. 

ІІІ квартал 
2021 року 

3 



 

громаді. 3. Рішення в якому встановлено термін розгляду 
скарги чи відповіді на запит менший, ніж 

передбачені законом 30 днів. 

3.4. Моніторинг 
рівня 

задоволеності 
послугами серед 

населення. 

1. Провести опитування жителів 
громади щодо визначення рівня 

задоволеності послугами в громаді. 

Відділ ЖКГ, 
інвестицій та 

соціально-

економічного 
розвитку 

1. Розпорядження про проведення опитування. 

2. Звіт про опитування жителів стосовно якості 
послуг. 

3. Публікація на сайті результатів опитування 
жителів. 

4. Рішення виконавчого комітету щодо 
затвердження рекомендацій для покращення рівня 

задоволеності жителів якістю послуг. 

ІІ квартал  
2021 року. 2 

3.5. 

Інформаційно-

роз’яснювальна 
робота з надання 

послуг. 

1. Провести інформаційну кампанію 
щодо 2 послуг (ТПВ, дошкільна 

освіти), які надаються в ОТГ 
(тренінг). 

2. Розробити інформаційні матеріали 
(буклети, постери, банери) щодо 

послуг, що надаються в об’єднаній 
територіальній громаді (ТПВ, ЦНАП, 

медицини). 
3. Провести громадське обговорення 
щодо стану надання послуги по ТПВ. 

Відділ ЖКГ, 
інвестицій та 

соціально-

економічного 
розвитку 

1. Рішення про внесення змін в комунікаційний 
план, а саме розділ щодо організації і проведення 
інформаційних кампаній для усіх (або для кожної 

зокрема) базових послуг. 

2. Публікація новини про тренінг. 

3. Внесення змін в Положення про відділ загальної 
та організаційної роботи, уповноважений до 

інформування населення про послуги, де 
зазначається обов'язок щоквартального оновлення 

інформації про послуги. 

4. Інформаційний постер про послугу дошкільної  
освіти. Буклет про послуги ЦНАП. Інформаційний 

банер по послузі ТПВ. 

5. Протокол громадських зборів. 

ІІ-ІІІ квартал 
2021 року 

3 

4.1. Публічність 
управлінської 

діяльності органів 
місцевого 

самоврядування. 

1. Розроблення комунікаційного 
Плану об’єднаної територіальної 

громади. 

Відділ 
загальної та 

організаційно
ї роботи 

1. Внесення змін в Положення про відділ загальної 
та організаційної роботи, а саме щодо 

впровадження та моніторингу комунікаційної 
стратегії. 

2. Розроблення та затвердження комунікаційного 
плану об’єднаної територіальної громади. 

І квартал 

2021 року 
4 

4.2. Прозорість 
діяльності 

виборних органів 
влади – місцевих 

рад депутатів 

1. Затвердження Нормативно-

регулятивних актів місцевої ради 

Селищний 
голова 

об’єднаної 
територіально

ї громади, 
секретар ради 

1. Рішення про Затвердження Плану роботи сесії 
ради депутатів на 2021 рік. 

2. Рішення про Затвердження Регламенту роботи 
сесії ради депутатів в частині проведення засідань 

та в частині допуску до засідань громадян. 

3. Лінк на сторінку сайту із датами проведення 

Грудень  
2020 року 

4 



 

засідань сесії ради. 

4. Лінк на сторінку сайту із опублікованими 
порядками денними засідань сесії ради. 

5. Лінк на сторінку сайту із опублікованими 
протоколами рішень сесії ради. 

4.3. Застосування 
інформаційно-

комунікаційних 
технологій для 

підтримки 
демократичного 

врядування 

1. Впровадження плану щодо 
використання інформаційних 

технологій. 

2. Проведення інвентаризації 
технічної оснащеності ради. 

3. Розробити положення про 

офіційний веб-сайт селищної ради. 

Відділ 
загальної та 

організаційно
ї роботи 

1. Рішення виконавчого комітету про затвердження 
плану використання інформаційних технологій з 
метою інформаційно-роз'яснювальної діяльності 

органів влади та інформування громадськості. 
2. Рішення ради про внесення змін до посадової 
інструкції уповноваженої щодо наповнення веб-

сайту посадової особи, в якому вказується термін 
(не рідше 1 р/міс.) оновлення веб-сайту. 

3. Розпорядження про затвердження Звіту про 
інвентаризацію технічної оснащеності ради та 

рекомендацій щодо подальшого вдосконалення 
роботи. 

4. Рішення виконавчого комітету про затвердження 
Положення про веб-сайт та присутності громади у 

соціальних мережах. 

ІІ квартал 
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4.4. Дотримання 
гендерного 
балансу в 
діяльності 

місцевих органів 
влади 

1. Гендерний аналіз закладів освіти, 
культури спорту та ОМС, створенння 

їх генденрих профілів. 
2. Прийняття «Положення про 

ґендерну політику в Печеніжинській 
ОТГ». 

3. Гендерний аналіз отримувачів 
послуг Печеніжинської об’єднаної 

територіальної громади. 

Секретар 
ради, 

керуючий 
справами 

виконавчого 
комітету, 

відділ 
фінансів 

1. Рішення ради про затвердження бюджетних 
програм з урахуванням гендерного аспекту. 

2. Рішення про затвердження Положення про 
конкурс на посаду в ОМС АБО колективний 

договір про застосування антидискримінаційного 
підходу при проведенні конкурсу на заміщення 

вакантної посади. 

3. Рішення про затвердження Положення/інструкції 
про проведення гендерного аналізу або оцінки 

гендерного впливу. 

4. Розпорядження голови про затвердження Плану 
заходів з впровадження та застосування гендерного 

підходу в бюджетний процес. 

ІІ квартал 

 2021 року 
4 

4.5. Залучення 
місцевої молоді до 

управління 
громадою 

1. «День місцевого самоврядування» 

працівників органів ради заміщають 
представники молодіжної ради. 

2. Актуалізація «Програми Молодь 

Відділ освіти, 
молоді та 

спорту 

1. Витяг із Селищного бюджету об’єднаної 
територіальної громади 2021, де містяться статті 

для фінансового забезпечення виконання програми 
розвитку молоді. 

Грудень  
2020 року 

4 



 

Печеніжинської ОТГ на 2020-2021 

роки» та звіт про її виконання. 
3. Аналіз присутності молоді у складі 

всіх робочих груп, що діють в 
громаді. 

2. Звіт керівництва об’єднаної територіальної 
громади про виконання стратегічної програми 

(плану) для молоді. 
3. Скан протоколу засідання сесії ради об’єднаної 

територіальної громади, де зазначається про 
залучення молоді до даного засідання і про розгляд 

поданих представниками молоді пропозицій. 

4. Розпорядчий документ (рішення 
ради\розпорядження) про затвердження 
Порядку\Положення «День місцевого 

самоврядування» та складання графіка проведення 
«День місцевого самоврядування» та 

відповідальних спеціалістів, з якими буде 
проведено стажування. 

6. Звіт про проведений аналіз присутності молоді в 
складі робочих груп. 

 

 

 

Спеціаліст І-ї категорії  
(з охорони праці, цивільного захисту та техногенної безпеки) 
виконавчого комітету Печеніжинської селищної ради 

 об’єднаної територіальної громади                                                                                                                     Степан Шовгенюк 
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