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……………..……………….. 

Печатка громади  
 

Звіт про впровадження Стратегії Розвитку Печеніжинської об’єднаної територіальної громади  
Станом на день: 06.06.2019 

 
1. Характеристика РЕАЛІЗОВАНИХ заходів (і таких, що вже реалізовані) і ключових стратегічних проектів та аналіз виконання 

очікуваних показників результатів.  
 

 1.1. Покращення умов для розвитку малого та середнього підприємництва з використанням місцевих ресурсів 

 
Назва діяльності/завдання 

та коротка 
характеристика 

Статус 
реалізації  

Очікуваний 
показник 

оцінювання 
результату 

Отриманий 
показник 

оцінювання 
результату 

Понесені 
фінансові 
витрати 

Труднощі, що 
виникли під час 

реалізації 

Описова оцінка 
діяльності 

 
1. Просування місцевого 

виробника на зовнішню і 
внутрішню аудиторію 

В процесі 
реалізації 

Збільшення обсягу 
реалізації товарів/ 
робіт/ послуг 
місцевими 
підприємствами 

Розширення 
можливостей 
реалізації (каналів 
збуту) місцевими 
виробниками 
автентичної 
продукції 

10,5 тис. грн. --- Окремої програми 
просування місцевих 
підприємств (як це 
передбачено Стратегією) 
поки не розроблено. 
Майстрам і місцевим 
підприємцям 
допомагають 
популяризувати/ 
реалізувати свою 
продукцію на ряді 
регіональних заходів: 
Карпатський форум 
(Яремче), фестиваль «У 
Довбуша», «Від села до 
села» 

2. Забезпечення максимальної 
прозорості та спрощення 
процедур реєстрації і 
ведення бізнесу 

Завершене Кількість 
новоутворених 
суб’єктів 
підприємницької 
діяльності: як ФОП, 

За 2018 р. на 
території громади 
зареєстровано 18 
фізичних осіб-
підприємців 

В межах 
робочого часу 

працівників 
апарату ради 

--- В громаді максимально 
(в межах власних 
повноважень) 
забезпечено прозорість 
та спрощення процедур 
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так і юридичних осіб 
різної форми 

реєстрації та ведення 
власної справи 

3. Інформаційно-
консультаційна підтримка 
створення кооперативів 

В процесі 
реалізації 

Збільшення 
економічної 
привабливості для 
мешканців сільських 
населених пунктів 

Створено 
обслуговуючий 
кооператив 
«Файний», 
діяльність 

В межах 
робочого часу 

працівників 
апарату ради 

--- Відділом ЖКГ, інвестицій 
та соц.-економ. розвитку 
надавалась 
консультативна 
підтримка щодо 
формування та розвитку 
кооперативу "Файний" 

4.  Організування 
інфраструктури з переробки 
с/г-продукції (холодильні, 
складські приміщення, 
пакувальне обладнання і т. 
ін.) 

В процесі 
реалізації 

Діючі спеціалізовані 
об’єкти 
інфраструктури 
згідно із визначеним 
переліком 

Закупівлене 
обладнання для 
шокової заморозки 

1.708 млн. грн 

Виникали поточні 
труднощі, пов’язані із 
локалізацією 
холодильного 
обладнання 

В рамках телепроекту 
«Громада на мільйон» 
(калан «1+1») громада 
виграла проект 
економічного 
спрямування, який 
передбачав 
фінансування закупівлі 
зазначеного обладнання 

5. Розроблення та реалізація 
програми підтримки 
розвитку бджільництва 

В процесі 
реалізації 

Діюча програма Прийнято програму 
бджільництва на 
сесії селищної ради 
№1869-28 
31.07.2018 р. --- 

Відсутність коштів на 
фінансування 
програми у бюджеті 
на 2019 рік 

Прийнята сесією 
селищної ради, окрім 
іншого, передбачала 
фінансову підтримку, 
однак цей пункт 
нівельовано прийнятим 
бюджетом на 2019 рік, 
який такого 
фінансування не 
передбачає 

6.  В процесі 
реалізації 

Підвищення рівня 
використання 
місцевого 
сільськогосподар-
ського потенціалу 

Програма в процесі 
підготовки, ефекти 
будуть відчутні при 
її реалізації 

834 тис. грн. 
(планові) 

Невизначеність із 
земельною ділянкою 
та способами 
організації прийому 
молочної продукції 

 

 
  



 

 

 

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE) 

 

3 

 1.2. Формування комплексу маркетингу об’єднаної громади як інвестиційно-привабливої території 

 
Назва діяльності/завдання 

та коротка 
характеристика 

Статус 
реалізації  

Очікуваний 
показник 

оцінювання 
результату 

Отриманий 
показник 

оцінювання 
результату 

Понесені 
фінансові 
витрати 

Труднощі, що 
виникли під час 

реалізації 

Описова оцінка 
діяльності 

 
1. Інвентаризація земель та 

нерухомості на території 
громади із визначенням їхніх 
детальних інвестиційних 
параметрів та потенційного 
профільного призначення 

В процесі 
реалізації 

Проведена 
інвентаризація 
земель і 
нерухомості, 
підготовлений за її 
результатами 
документ 

Інвентаризація 
знаходиться на 
завершальному 
етапі 

В межах 
робочого часу 

працівників 
апарату ради 

Землі в управління 
громадам передано 
лише ті, які 
відносяться до 
сільсько-
господарського 
профілю, що не 
дозволяє в повні 
використати 
потенціал залучення 
інвесторів в місцеву 
економіку 

Відділом ЖКГ, інвестицій 
та соц.-економ. розвитку 
спільно із земельним 
відділом проводиться 
інвентаризація 
нерухомості, на підставі 
якої до кінця жовтня 
поточного року буде 
створено відповідний 
реєстр 

2. Формування інвестиційного 
паспорту громади 

Завершене Сформований 
інвестиційний 
паспорт (в т.ч. 
каталог 
інвестиційних 
пропозицій, 
розміщений на 
публічних ресурсах 

Інвестиційний 
паспорт громади 
сформовано та 
розміщено на 
офіційному 
інтернет-порталі 
громади 

В межах 
робочого часу 

працівників 
апарату ради 

--- Інвестиційний паспорт 
об’єднаної громади 
розроблено силами 
працівників апарату 
ради 

3. Виокремлення інвестиційних 
зон в рамках просторового 
планування території 
громади 

В процесі 
реалізації 

Виокремлені 
інвестиційні зони в 
рамках документів з 
просторового 
планування 

Розроблено 
інвестиційну 
пропозицію 1 
земельної ділянки 
під будівництво 
торговельного 
об’єкту 

Кошти програми 
DOBRE, 
в межах 

робочого часу 
працівників 

апарату ради 

Відсутність інформації 
про вільні земельні 
ділянки та іншу 
нерухомість на 
території громади 
Брак повноцінного 
управління 
земельними 
ресурсами, які 
знаходяться на 
території громади 

Зонування території 
громади буде здійснено 
після формування 
реєстру нерухомості 
громади (тієї її частини, 
яка віддана в управління 
селищній раді) – одне із 
завдань даного 
операційного напрямку 

4.  Виготовлення комплекту В процесі Сформований Комплект 10 тис. грн. --- Існуючий комплект 
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промо-матеріалів 
інвестиційного спрямування 
про об’єднану громаду 

реалізації комплект матеріалів матеріалів 
знаходиться на 
етапі формування 

матеріалів включає в 
себе презентацію Power 
Point, друковані буклети, 
сувенірну продукцію. В 
процесі формування 
знаходиться відео-ролик 

5. Розвиток партнерських 
відносин з територіальними 
громадами країн ЄС 

В процесі 
реалізації 

Кількість підписаних 
нових договорів про 
міжмуніципальну 
співпрацю з 
громадами країн ЄС 

2 договори 
підписано (у 
попередній період) 
1 договір 
планується до 
підписання 

--- 

--- Планується до 
підписання договір про 
співпрацю з гміною 
Барцани (Польща, 
Вармінсько-Мазурське 
воєводство), де буде 
передбачено також 
економічний напрямок 
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 1.3. Підвищення ефективності використання туристично-рекреаційних можливостей території 

 
Назва діяльності/завдання 

та коротка 
характеристика 

Статус 
реалізації  

Очікуваний показник 
оцінювання 
результату 

Отриманий 
показник 

оцінювання 
результату 

Понесені 
фінансові 
витрати 

Труднощі, що 
виникли під час 

реалізації 

Описова оцінка 
діяльності 

 
1. Розроблення туристичних 

продуктів об’єднаної 
громади (веломаршрути, 
«по стопах О. Довбуша», 
фестивалі) 

В процесі 
реалізації 

Сформований перелік 
туристичних продуктів 

Сформовано 4 
туристичні 
продукти (з них 2 
веломаршрути) 

В межах 
робочого часу 

працівників 
апарату ради 

--- Сформований перелік 
туристичних продуктів: 
Туристичні маршрути 
«Стежками культурно-
історичної спадщини» , 
веломаршрут 
«Стежками Олекси 
Довбуша», 
веломаршрут  
«Краєзнавча  стежечка 
до пам’ятника  
І.Франка», Експрес-
весілля по гуцульськи 

2. Інформаційно-
консультаційна підтримка 
розвитку екотуризму на 
території громади 

В процесі 
реалізації 

Кількість заснованих та 
успішно діючих 
«зелених садиб» та 
інших форматів 
екотуризму 

В громаді офіційно 
діють 2 «зелені 
садиби» 

В межах 
робочого часу 

працівників 
апарату ради 

Небажання власників 
«зелених садиб» 

працювати офіційно 

Попри те, що в громаді 
офіційно діють 2 
заклади відпочинкового 
типу, де-факто їх значно 
більше, однак вони 
діють у неофіційний 
спосіб. 
Заходи, проведені дла 
популяризації практики 
екологічного туризму: 
«Карпатський 
кришталь» (екосіль), 
акція чистого довкілля 
«Водоспад у Марківці», 
«Первоцвіт весняний» з 
туристичною імпрезою 
на «долину білоцвіту 
весняного занесеної у 
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Червону книгу» у с. 
Молодятин та ін. 

3. Розроблення туристичного 
бренду громади 

В процесі 
реалізації 

Розроблений бренд-
бук громади 

Розроблений 
концепт 
туристичного 
логотипу 
об’єднаної 
громади Громадський 

актив 

--- Оголошено та 
проведено конкурс 
серед школярів щодо 
туристичного логотипу 
громади (2019 р.). 
Оголошено переможця, 
логотип якого буде 
взято за основу для 
майбутнього 
туристичного бренду 
громади 

4.  Формування комплекту 
промоційних матеріалів про 
туристичні можливості 
об’єднаної громади 

Завершене Збільшення 
промоційних 
можливостей громади 
по відношенню до 
потенційних туристів 

Збільшено кількість 
промоконтактів 
зовнішньої 
аудиторії 4 тис. грн. 

--- Розроблено та 
роздруковано промоцій 
ні буклети туристичного 
спрямування з 
інформацією про 
туристичні принади сіл 
Печеніжинської ОТГ 

5. Просування туристичних 
продуктів громади із 
застосуванням 
кросплатформного підходу 

В процесі 
реалізації 

Поширені/розташовані 
промоматеріали про 
громаду 

Поширення 
промоматеріалів 
відбувається,  в 
основному, через 
внутрішні ресурси 
(Інтернет-сторінка, 
Facebook) 

В межах 
робочого часу 

працівників 
апарату ради 

Брак координації 
комунікаційної 
політики громади у 
сфері туризму 

Поширення інформації 
про туристичні 
можливості громади та 
події, що в ній 
плануються, 
відбувається із 
використанням майже 
виключно внутрішніх 
ресурсів – офіційної 
Інтернет-сторінки ОТГ, її 
профілю в соц. мережі 
Facebook та профілю 
Печеніжинського музею 

6. Налагодження співпраці з 
Коломийським туристично-
інформаційним центром 

В процесі 
реалізації 

Налагоджена 
співпраця з ТІЦ м. 
Коломиї 

Співпраця 
відбувається на 
етапі поточної 
організації 
відвідування 

В межах 
робочого часу 

працівників 
апарату ради 

Відсутність 
стратегічної взаємодії 
з Коломийським 
туристично-
інформаційним 

Співпраця з 
Коломийським ТІЦ 
обмежується поточними 
контактами (за потреби) 
для організації візитів 
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туристів центром туристичних груп до 
Тисового заказника у с. 
Княждвір, інших 
туристичних об’єктів, 
розташованих на 
території 
Печеніжинської ОТГ 
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 2.1. Розвиток місцевої дорожньої інфраструктури 

 
Назва діяльності/завдання 

та коротка 
характеристика 

Статус 
реалізації  

Очікуваний 
показник 

оцінювання 
результату 

Отриманий 
показник 

оцінювання 
результату 

Понесені 
фінансові 
витрати 

Труднощі, що 
виникли під час 

реалізації 

Описова оцінка 
діяльності 

 
1. Капітальний ремонт доріг 

місцевого користування 
В процесі 
реалізації 

Кількість кілометрів 
відремонтованих 
доріг на теренах 
громади 

Відремонтовано 
відрізок дороги в с. 
Слобода 

290 тис. грн. 

Брак коштів 
Відсутність ефективної 
співпраці з Івано-
Франківським 
облавтодором та та 
Коломийським 
райавтодором 

Капітальний ремонт 
здійснюється виключно 
за рахунок 
інфраструктурної 
субвенції. 
Щороку здійснюється 
підсипка щебеневих 
доріг , грейдерування, 
щебінь, чистка фос. 
Кошторис таких робіт 
– 20 тис. грн. щороку 
На поточний ремонт 
доріг  у 2018 р. 
витрачено 1,6 млн.  

2. Ремонт мостових переходів В процесі 
реалізації 

Кількість 
відремонтованих та 
збудованих мостових 
переходів 

Відремонтовано 1 
мостовий перехід  

40 тис. грн. 

Брак коштів  У 2018 р. 
відремонтовано 
мостовий перехід через 
р. Сопівка, на 2019 р. 
закладено 120 тис. на 
перехід через р. 
Ключівка 

3. Облаштування місцевої 
дорожньої інфраструктури 
під потреби пішоходів із 
пристосуванням до людей з 
особливими потребами, 
мало мобільних груп 
населення 

В процесі 
реалізації 

Підвищення рівня 
безпеки та комфорту 
пішоходів 

Місця для пішого 
переходу вулиць 
об лаштовані під 
потреби людей, що 
пересуваються на 
візках  

301 тис. 

Брак коштів В рамках облаштування 
території центральної 
частини смт Печеніжин 
викладено бруківкою 
тротуар 

4.  Розвиток системи вуличного 
освітлення 

В процесі 
реалізації 

Довжина вулиць, де 
змонтовано/ 
модернізовано 

Вуличним 
освітленням 
облаштовано 21 км 

850 тис. грн. 
Не усі вулиці 
облаштовані 
електроопорами, 

 Освітлення вулиць, 
утримання системи 
здійснюється силами 
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вуличне освітлення доріг  придатними для 
встановлення 
вуличного освітлення 

Печеніжинського 
комунального 
підприємства. У 2018 
роботи проводились в 
Слободі, Рунгурах, 
Молодятині, Печеніжині. 
Повністю неосвітленим 
залишається Малий 
Ключів,на  центральній 
частині якого планують 
встановити вуличне 
освітлення цього року 

5. Побудова/ відновлення 
мережі зупинок 
громадського транспорту 

В процесі 
реалізації 

Кількість 
відновлених та 
побудованих 
зупинок 

Побудовано/ 
відновлено 6 
зупинок 24 тис. грн., 

кошти місцевих 
підприємців 

--- Роботи здійснювались 
силами комунального 
підприємства та 
фінансувались як з 
місцевого бюджету, так і 
за рахунок коштів 
місцевих підприємців 
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 2.2. Впорядкування/розширення публічного простору 

 
Назва діяльності/завдання 

та коротка 
характеристика 

Статус 
реалізації  

Очікуваний 
показник 

оцінювання 
результату 

Отриманий 
показник 

оцінювання 
результату 

Понесені 
фінансові 
витрати 

Труднощі, що 
виникли під час 

реалізації 

Описова оцінка 
діяльності 

 
1. Розвиток мережі дитячих 

майданчиків в населених 
пунктах об’єднаної громади 

В процесі 
реалізації 

Кількість 
побудованих 
дитячих та 
спортивних 
майданчиків 

10 побудованих 
об’єктів (9 – 
спортивні 
майданчики, 1 – 
дитячий) 472 тис. грн. 

 

--- Встановлення 
майданчиків 
співфінансувалось в 
рамках програми DOBRE 
на суму понад 373 тис. 
грн. 
Майданчик в с. Сопів 
встановлено в рамках 
фінансування проектів 
бюджету участі 

2. Ліквідація архітектурних 
бар’єрів для 
неповносправних осіб в 
місцях громадського 
використання 

В процесі 
реалізації 

Кількість місць, які 
відповідають 
попередньо 
визначеним вимогам 

Адміністративні 
будівлі 
облаштовані 
пандусами 
 --- 

--- Адміністративні будівлі 
об лаштовані пандусами 
у попередніх періодах. 
Планується 
облаштування решти 
будівель громадського 
використання: закладів 
охорони здоров’я, 
бібліотек та ін. 
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 2.3. Покращення технічного стану громадських будівель 

 
Назва діяльності/завдання 

та коротка 
характеристика 

Статус 
реалізації  

Очікуваний 
показник 

оцінювання 
результату 

Отриманий 
показник 

оцінювання 
результату 

Понесені 
фінансові 
витрати 

Труднощі, що 
виникли під час 

реалізації 

Описова оцінка 
діяльності 

 
1. Ремонт адміністративних 

будівель 
В процесі 
реалізації 

Кількість 
відремонтованих 
об’єктів 

Відремонтовані 
об’єкти 
адміністративні 
будинки у с. 
Княждвір 

259 тис. грн. 

Обмежений 
фінансовий ресурс на 
капітальний ремонт 
всіх адмінбудівель 

Проведені ремонтні 
роботи в будинку 
старости в с. Княждвір 
силами підрядної 
організації у 2017-2018 
рр. 

2. Ремонт приміщень 
комунальних освітніх 
закладів 

В процесі 
реалізації 

Кількість 
відремонтованих 
об’єктів 

Проведені часткові 
ремонтні роботи у 
3 об’єктах 

388 тис. грн. 

Обмежений 
фінансовий ресурс на 
капітальний ремонт 
всіх закладів освіти 

Ремонти здійснювалися 
у Печеніжинському ліцеї 
(заміна санвузлів), в 
Рунгурському ліцеї 
(ремонт харчоблоку), 
Слобідській гімназії 
(встановлення 
твердопаливного котла),  
 

3. Ремонт приміщень закладів 
культури в селах Сопів, 
Кийданці, Рунгури, Слобода, 
Молодятин та смт Печеніжин 

В процесі 
реалізації 

Кількість 
відремонтованих 
об’єктів 

Проведені часткові 
ремонтні роботи у 
2 об’єктах 

540 тис. грн. 

Обмежений 
фінансовий ресурс на 
капітальний ремонт 
всіх зазначених 
закладів культури 

Проведені роботи: 
Княждвір – перекриття 
даху і часткова заміна 
вікон 
Печеніжин – перекриття 
даху, заміна вікон і 
дверей і туалети з 
душем 
Малий Ключів – заміна 
вікон та закупівля бляхи 
для перекриття даху 

4. Пристосування громадських 
будівель до вимог осіб з 
особливими потребами 

В процесі 
реалізації 

Кількість об’єктів, які 
відповідають 
попередньо 
визначеним вимогам 

Облаштовано 
туалет із 
врахуванням вимог 
осіб з особливими 
потребами у 
приміщенні 

29 тис. грн. 

Брак коштів Попереднього року за 
кошти місцевого 
бюджету в приміщенні 
селищної ради 
облаштовано туалет із 
врахуванням вимог осіб 
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селищної ради з особливими 
потребами 

5. Технічне переоснащення 
комунальних закладів 
культури 

В процесі 
реалізації 

Технічно 
модернізовані 
комунальні заклади 
культури 

Підвищено 
технічне 
оснащення 3 
закладів 

138 тис. грн. 

Брак коштів Закуплено: 
- 5 комп’ютерів для 
громадських бібліотек, 
мультимедійний 
проектор і проекційну 
дошку для 
Печеніжинської 
бібліотеки, апаратура 
для Марківського та 
Молодятинського 
будинків культури (2 
мікрофони і музична 
колонка) 
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 3.1. Розширення освітніх шансів для місцевої молоді та дітей 

 
Назва діяльності/завдання 

та коротка 
характеристика 

Статус 
реалізації  

Очікуваний 
показник 

оцінювання 
результату 

Отриманий 
показник 

оцінювання 
результату 

Понесені 
фінансові 
витрати 

Труднощі, що 
виникли під час 

реалізації 

Описова оцінка 
діяльності 

 
1. Будівництво дошкільного 

навчального закладу в с. 
Сопів 

В процесі 
реалізації 

Введений в 
експлуатацію заклад 

70% готовності до 
здачі в 
експлуатацію 
об’єкту 700 тис. грн. 

Брак коштів на 
повноцінну 
реалізацію завдання 

Будівельні роботи 
здійснюються в міру 
виділення коштів. Запуск 
1 черги об’єкту 
передбачає виконання 
30% необхідних робіт 

2. Добудова навчальних 
приміщень ЗОШ І-ІІ ступенів 
в с. Малий Ключів 

В процесі 
реалізації 

Збільшена навчальна 
площа закладу 

Виготовлена 
проектно-
кошторисна 
документація 

50 тис. грн. 

Брак коштів Згідно із проектною 
документацією 
передбачено добудову 
нового 2-поверхового 
корпусу 

3. Комп’ютеризація закладів 
освіти, культури із 
забезпеченням доступу до 
мережі Інтернет 

В процесі 
реалізації 

Кількість сучасних 
комп’ютерно-
мультимедійних 
класів та інших 
сучасних навчальних 
просторів в місцевих 
школах 

Закуплено 60 
одиниць техніки 

583 тис. грн. 

--- Закуплено 22 
комп’ютери за кошти 
обласного бюджету, 
26 комп’ютерів за кошти 
місцевого бюджету, 
12 ноутбуків в рамках 
облаштування Нової 
української школи (НУШ) 
Цього року планується 
обладнати 2 
комп’ютерні класи: по 
одному в Рунгурському 
та Княждвірському 
ліцеях 

4. Налагодження співпраці з 
навчальними закладами 
країн ЄС 

Завершене 
(реалізується 

постійно) 

Кількість підписаних 
договорів про 
співпрацю 

Співпраця 
здійснюється в 
рамках 
міжмуніципальних 
угод про співпрацю 

40 тис. 

Не усі діти мають 
паспорти для виїзду 
закордон 

Безпосередніх договорів 
між навчальними 
закладами немає, 
співпраця здійснюється 
в рамках 
міжмуніципальних угод 
про співпрацю. Характер 
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співпраці частіше 
стосується спортивної 
сфери (організація 
ознайомчих візитів, в 
рамках яких 
передбачені спортивні 
події) 

5. Покращення рівня 
спортивної інфраструктури в 
місцевих школах 

В процесі 
реалізації 

Кількість 
відремонтованих 
спортивних об’єктів в 
межах місцевих шкіл 

1 об’єкт здано в 
експлуатацію, 4 
об’єкти в процесі 
добудови 

4700 тис. грн. 

Брак коштів Збудовано один 
майданчик із штучним 
покриттям у с. Слободі, 
та два у процесі 
будівництва у с. 
Княждвір та смт. 
Печеніжин. У процесі 
будівництва 4 криті 
спортивні зали у 
с.Марківка, м. 
Молодятин с. Малий 
Ключів та с.Кийданці.    

6. Забезпечення підвозу дітей 
до шкіл з навколишніх сіл 
об’єднаної громади 

Завершене 
(реалізується 

постійно) 

Кількість дітей, 
охоплених системою 
підвозу до шкіл 

193 

100 тис. 

--- Підвіз 90 дітей 
здійснюється за 
програмою «Шкільний 
автобус», підвіз 93 дітей 
здійснює місцевий 
підприємець, якому 
відшкодовуються кошти 
з місцевого бюджету 

 
  



 

 

 

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE) 

 

16 

 3.2. Забезпечення умов для всебічного інтелектуального, духовного та культурного розвитку жителів громади 

 
Назва діяльності/завдання 

та коротка 
характеристика 

Статус 
реалізації  

Очікуваний 
показник 

оцінювання 
результату 

Отриманий 
показник 

оцінювання 
результату 

Понесені 
фінансові 
витрати 

Труднощі, що 
виникли під час 

реалізації 

Описова оцінка 
діяльності 

 
1. Переобладнання бібліотек 

під сучасні потреби 
В процесі 
реалізації 

Модернізовані 
згідно із 
визначеними 
вимогами бібліотеки 

Закуплено 
обладнання для 2 
бібліотек 

20 тис. грн. 

--- Роботи реалізовані за 
кошти «бюджету участі»: 
в Малоключівську 
бібліотеку закуплено 
більярдний стіл, в 
Печеніжинську – нове 
обладнання 

2. Відновлення, ремонт 
місцевих пам’яток 
архітектури 

В процесі 
реалізації 

Відремонтовані 
місцеві пам’ятки за 
визначеним 
переліком 

Відновлено 2 
об’єкти 

20 тис. грн. 

--- Роботи реалізовані за 
кошти «бюджету участі»: 
облаштовано територію 
навкого пам’ятника Т. 
Шевченкові (с. Марківці) 
, в Слободі облаштовано 
територію навколо 
пам’ятника Станіславу 
Вінцензу 
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 3.3. Покращення якості медичного обслуговування 

 
Назва діяльності/завдання 

та коротка 
характеристика 

Статус 
реалізації  

Очікуваний 
показник 

оцінювання 
результату 

Отриманий 
показник 

оцінювання 
результату 

Понесені 
фінансові 
витрати 

Труднощі, що 
виникли під час 

реалізації 

Описова оцінка 
діяльності 

 
1. Модернізація медичного 

обладнання комунальних 
закладів охорони здоров’я 
відповідно до табеля 
оснащення 

В процесі 
реалізації 

Модернізовані 
заклади згідно з 
сучасними вимогами 

Модернізоване 
обладнання на 70% 
від потреб 

97 тис. грн. 

Затягування 
тендерних процедур в 
системі Prozorro 

Модернізація 
обладнання 
здійснюється згідно 
табелю оснащення, 
визначеного МОЗ. До 
кінця 2019 р. 
обладнання повинне 
бути модернізоване 
повністю 

2. Підвищення кваліфікації 
медичних працівників 

Завершене 
(реалізується 

постійно) 

Підвищення якості 
медичних послуг 

Підвищення 
кваліфікації лікарів 
проходить постійно 
за графіком 

--- 

--- Медичний персонал 
постійно проходить 
курси підвищення 
кваліфікації, які 
організовуються МОЗ та 
міжнародними 
донорськими 
організаціями: тематичні 
(одноденні), 
переривисті (кілька днів) 
та місячні 

3. Комп’ютеризація 
комунальних закладів 
охорони здоров’я 

Завершене 100% 
комп’ютеризація 
закладів відповідно 
до вимог 
профільного Закону 

100% 
комп’ютеризація 
закладів 
відповідно до 
вимог профільного 
Закону 

50 тис. грн. 

--- Кожен із 10 лікарів 
забезпечений 
персональним 
ноутбуком 

4. Проведення водопостачання 
ФАП-ів в с. Марківка, с. 
Слобода, с. Молодятин та с. 
Кийданці 

В процесі 
реалізації 

Підключені до 
системи 
водопостачання 
заклади 

Підключений 1 
заклад 

15 тис. грн. 

ФАП у с. Слобода і с. 
Марківка знаходиться 
в багатофункціональ-
них приміщеннях, що 
потребує узгодження 
кошторису та 

Проведено 
водопостачання до 
закладу в с. Кийданці. В 
Молодятині 
розробляється ПКД 
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характеру робіт, 
пов’язаних із 
проведенням 
водопостачання 
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 3.4. Підвищення ефективності системи соціального забезпечення осіб, що потребують додаткової уваги 

 
Назва діяльності/завдання 

та коротка 
характеристика 

Статус 
реалізації  

Очікуваний 
показник 

оцінювання 
результату 

Отриманий 
показник 

оцінювання 
результату 

Понесені 
фінансові 
витрати 

Труднощі, що 
виникли під час 

реалізації 

Описова оцінка 
діяльності 

 
1. Запровадження системи 

матеріальної підтримки 
сім’ям, які опинились в 
складних життєвих умовах 

Завершене 
(реалізується 

постійно) 

Розроблена та діюча 
програма 

Діюча програма 

167 тис. грн. 

Брак коштів Сесією Печеніжинської 
селищної ради у 2018 р. 
прийнято програму 
соціального захисту 
населення 
Печеніжинської ОТГ на 
2018-2021 роки. Основні 
видатки програми 
складають до 
фінансування особам, 
які отримують соціальну 
пенсію в розмірі 999 грн. 

2. Надання земельних ділянок 
молодим сім’ям для 
житлового будівництва та 
розвитку дрібного сільського 
господарства 

Завершене 
(реалізується 

постійно) 

Кількість 
затверджених заявок 
на виділення ділянок 
щороку 

У 2018 р. таких 
заявок не 
поступало 

--- 

Обмежений 
земельний фонд 
громади, відведений 
за профілем під 
житлове будівництво 

Земельні ділянки, в т.ч. 
молодим сім’ям, 
надаються в рамках 
поточної роботи апарату 
селищної ради та 
затверджуються 
відповідним рішенням 
ради 

3. Пропагування можливостей 
державних, регіональних 
програм підтримки 
житлового будівництва для 
молодих сімей 

Завершене 
(реалізується 

постійно) 

Рівень 
поінформованості 
мешканців про 
можливості програм 

Інформація про 
можливості 
програм 
доводиться до 
цільової аудиторії в 
повній мірі 

--- 

--- В межах державної 
програми 1 особа з с. 
Сопів (інвалід ІІ групи) 
отримала квартиру в м. 
Коломиї вартістю 600 
тис. грн. 

4. Організація волонтерської 
підтримки і допомоги для 
неповносправних осіб 

Завершене 
(реалізується 

постійно) 

Діюча система 
волонтерської 
підтримки 

Налагоджена 
співпраця з 1 
громадською 
організацією 

В межах 
робочого часу 

працівників 
апарату ради 
Громадський 

актив 

Відсутність транспорту 
для соціальних 

працівників 

Налагоджена співпраця 
з Caritas, яка допомагає, 
в першу чергу, у 
закупівлі необхідних 
матеріалів. Основне 
навантаження по роботі 
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із неповносправними 
несуть соціальні 
працівники. 
Особи, що потребують 
екстреної допомоги, 
навчаються 
користуванню «гарячою 
клавішею» на телефоні 
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 4.1. Підвищення якості послуг з водопостачання та водовідведення 

 
Назва діяльності/завдання 

та коротка 
характеристика 

Статус 
реалізації  

Очікуваний 
показник 

оцінювання 
результату 

Отриманий 
показник 

оцінювання 
результату 

Понесені 
фінансові 
витрати 

Труднощі, що 
виникли під час 

реалізації 

Описова оцінка 
діяльності 

 
1. Стимулювання розвитку 

прибудинкових очисних 
об’єктів 

Завершене 
(реалізується 

постійно) 

Підвищення 
ефективності роботи 
каналізаційної 
системи 

Порушення 
системи очищення 
комунальних стоків 
усувається 
ефективно 

В межах 
робочого часу 

працівників ради 

Відволікання роботи 
працівників апарату 
ради на діяльність 
пов’язану із 
представленням 
інтересів громади в 
суді 

Належна робота 
прибудинкових очисних 
споруд забезпечується, в 
першу чергу, завдяки 
моніторингу порушень 
та застосуванні при 
потребі системи штрафів 
– від 340 грн. до 1360 
грн. (у більшості 
випадків екологічною 
комісією 
«присуджується» 
максимальний розмір 
штрафу 
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 4.2. Удосконалення системи управління ТПВ та формування екологічної поведінки мешканців 

 
Назва діяльності/завдання 

та коротка 
характеристика 

Статус 
реалізації  

Очікуваний 
показник 

оцінювання 
результату 

Отриманий 
показник 

оцінювання 
результату 

Понесені 
фінансові 
витрати 

Труднощі, що 
виникли під час 

реалізації 

Описова оцінка 
діяльності 

 
1. Розширення мережі 

контейнерів для роздільного 
збирання твердих побутових 
відходів (ТПВ) 

В процесі 
реалізації 

Встановлені 
контейнери для 
роздільного 
збирання сміття 

Встановлені 15 
площадок для 
збору  роздільного 
збирання ТПВ 

1.212 млн.грн 

Низький рівень 
екологічної свідомості 
мешканців 

По усій території 
громади облаштовано 
15 площадок для збору  
роздільного збирання 
ТПВ (з сепарацією на 
скло, пластик і папір). 
Закуплено 1362 
контейнери для 
приватних 
домогосподарств. 
Вивозом сировини, що 
підлягає повторному 
використанню, 
займається 
Печеніжинське КП. За 
рахунок її здачі у 2018 р. 
отримано 60 тис. грн. 
В процесі узгодження із 
сусідньою 
Нижньовербізькою ОТГ 
знаходиться договір про 
міжмуніципальне 
співробітництво у сфері 
сортування сміття 

2. Будівництво сортувальної 
лінії ТПВ європейського 
зразка 

В процесі 
реалізації 

Побудована станція 
для прийому та 
сортування відходів 

Визначено місце 
для побудови 
сортувальної лінії В межах 

робочого часу 
працівників ради 

Блокування 
будівництва 
мешканцями,  

Визначено і 
облаштовано місце для 
будівництва 
сортувальної станції, 
однак саме будівництво 
заблоковано 
мешканцями, у 
безпосередній 
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близькості яких має 
знаходитись цей об’єкт 

3. Запровадження в навчальні 
програми місцевих ЗЗСО та 
ЗДО тематичних уроків 
екологічного спрямування 

В процесі 
реалізації 

Кількість додаткових 
годин в навчальних 
планах місцевих 
шкіл, відведених на 
додаткові заняття з 
екологічної тематики 

Проведено 27 
виховних годин 
щодо екології 
рідного краю.  
2 год. гурткової 
роботи 

В межах 
робочого 

навантаження 
вчителів 

--- Навчання екологічній 
поведінці в місцевих 
школах проводиться на 
регулярній, постійній 
основі 

4. Організація масових акцій з 
прибирання та очищення 
території ОТГ з залученням 
широкої громадськості 

В процесі 
реалізації 

Кількість 
організовуваних 
щороку заходів 

6 заходи 

10 тис. грн. 

Низька активність 
широкого загалу 
мешкнаців 

Т. зв. «дні чистого 
довкілля 
організовуються 
протягом весняно-
осіннього періоду. 
Основний актив, які 
беруть в ньому участь – 
працівники бюджетної 
сфери, місцеві депутати, 
школярі 
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 4.3. Підвищення безпеки мешканців від негативних наслідків повеней та інших природних явищ 

 
Назва діяльності/завдання 

та коротка 
характеристика 

Статус 
реалізації  

Очікуваний 
показник 

оцінювання 
результату 

Отриманий 
показник 

оцінювання 
результату 

Понесені 
фінансові 
витрати 

Труднощі, що 
виникли під час 

реалізації 

Описова оцінка 
діяльності 

 
1. Сприяння розвитку системи 

систем раннього оповіщення 
повеней (у співпраці з 
органами державної влади, 
сусідніми громадами) 

Завершене 
(реалізується 

постійно) 

Введена в дію 
система 

Введена в дію 
система 

В межах 
робочого часу 

працівників ради 

--- На підставі отримуваної 
з обласного управління 
ДСНС інформація про 
загрозу повеней 
(штормове 
попередження) 
передається через 
Інтернет-сторінку ОТГ, 
соціальну мережу 
Facebook, телефонний 
зв’язок з старостами 

2. Забезпечення технічних 
можливостей комунального 
підприємства по боротьбі з 
пожежами 

Завершене Закуплена 
спеціалізована 
техніка, сформована 
пожежна команда 

Закуплена 
спеціалізована 
техніка, 
сформована 
пожежна команда 

1500 тис. грн. 

--- Працює пожежна 
команда, яка 
складається з 15 осіб. Є 2 
пожежні автомобілі, 
один з яких переданий з 
Києва у 2018 р. 
В середньому нарік в 
громаді трапляється 32 
пожежі. 
Максимальний час 
доїзду пожежного 
автомобіля до місця 
пожежі – до 20 хв. (при 
нормативі до 30 хв.) 

 
  



 

 

 

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE) 

 

25 

 4.3. Підвищення безпеки мешканців від негативних наслідків повеней та інших природних явищ 

 
Назва діяльності/завдання 

та коротка 
характеристика 

Статус 
реалізації  

Очікуваний 
показник 

оцінювання 
результату 

Отриманий 
показник 

оцінювання 
результату 

Понесені 
фінансові 
витрати 

Труднощі, що 
виникли під час 

реалізації 

Описова оцінка 
діяльності 

 
1. Розроблення та реалізація 

плану дій сталого 
енергетичного розвитку 
громади 

В процесі 
реалізації 

Розроблений та 
затверджений план 

План в процесі 
розроблення 

В межах 
робочого часу 
апарату ради 

Відсутність 
проведеного 
енергетичного аудиту 
комунальних будівель 

Комплексний документ 
в процесі розроблення. 
Роботи з утеплення 
будівель та перехід на 
альтернативні види 
палива здійснювався 
згідно із критичних 
потреб 
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2. Інформація о запланованих, але НЕРЕАЛІЗОВАНИХ (таких, що НЕ РЕАЛІЗОВУВАЛИСЬ) заходах відповідно до плану, прийнятого в 
стратегії:  

 
 

1.1. Покращення умов для розвитку малого та середнього підприємництва з використанням місцевих ресурсів 

 Назва діяльності/завдання та 
коротка характеристика 

Планований термін 
реалізації 

Статус реалізації 
Проблеми в реалізації  завдання 
(наприклад, причини запізнень) 

 Додаткові примітки  

1. Формування системи юридично-
консультаційного супроводу 
інвестиційних проектів («Центр 
підтримки інвестора») 

кінець 2019 р. Не реалізовується Брак потреби створення (за 
суб’єктивним сприйняттям) утворення 
окремого 
підрозділу/міжфункціональної групи 

Функції «Центру підримки 
інвестора» здійснюють окремі 
підрозділи: відділ ЖКГ, інвестицій 
та соц.-економ. розвитку, відділ 
земельних відносин, юридичний 
відділ та ін. 

2. Розроблення та реалізація 
програми навчання щодо 
започаткування власної справи 

кінець 2019 р. Не реалізовується Низький рівень актуальності (за 
суб’єктивним сприйняттям)  реалізації 
подібної програми 

Окремі заходи, направлені на 
загальну активізацію мешканців (в 
т.ч. на економічну активізацію) 
здійснюються в рамках Академії 
жіночого лідерства та силами 
Молодіжної ради 
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1.2. Формування комплексу маркетингу об’єднаної громади як інвестиційно-привабливої території 

 Назва діяльності/завдання та 
коротка характеристика 

Планований термін 
реалізації 

Статус реалізації 
Проблеми в реалізації  завдання 
(наприклад, причини запізнень) 

 Додаткові примітки  

1. Забезпечення присутності 
актуальної інформації про 
інвестиційні можливості громади 
на зовнішніх інформаційних 
ресурсах 

Кінець 2019 р. Не реалізується Відсутність повноцінної інформації про 
інвестиційні можливості громади: 
спочатку повинен бути створений 
реєстр незадіяної нерухомості, 
проведене зонування території 
громади, що слугуватиме для 
формування повноцінної/актуальної 
інформації про інвестиційні 
можливості громади, яка може бути 
розміщена на зовнішніх інформаційних 
ресурсах 

--- 
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1.3. Підвищення ефективності використання туристично-рекреаційних можливостей території 

 Назва діяльності/завдання та 
коротка характеристика 

Планований термін 
реалізації 

Статус реалізації 
Проблеми в реалізації  завдання 
(наприклад, причини запізнень) 

 Додаткові примітки  

1. Відкриття туристичного візит-
центру 

Кінець 2019 р. Не реалізується Зміна пріоритетів прикладення зусиль 
та коштів в рамках переліку завдань 
Стратегічного плану 

Відділ культури і туризму, який має 
статус окремої юридичної особи, 
виконує зазначені функції 
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2.1. Розвиток місцевої дорожньої інфраструктури 

 Назва діяльності/завдання та 
коротка характеристика 

Планований термін 
реалізації 

Статус реалізації 
Проблеми в реалізації  завдання 
(наприклад, причини запізнень) 

 Додаткові примітки  

1. Розширення мережі місцевих 
доріг з асфальтним покриттям 

2026 Не реалізується Брак коштів --- 
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2.2. Впорядкування/розширення публічного простору 

 Назва діяльності/завдання та 
коротка характеристика 

Планований термін 
реалізації 

Статус реалізації 
Проблеми в реалізації  завдання 
(наприклад, причини запізнень) 

 Додаткові примітки  

1. Облаштування охоронних зон 
річок під пляжі 

2026 Не реалізується Гірський статус річок унеможливлює 
існування пляжів на сталій незмінній 
основі 

Завдання запропоновано до 
вилучення із операційної частини 
Стратегічного плану 
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3.1. Розширення освітніх шансів для місцевої молоді та дітей 

 Назва діяльності/завдання та 
коротка характеристика 

Планований термін 
реалізації 

Статус реалізації 
Проблеми в реалізації  завдання 
(наприклад, причини запізнень) 

 Додаткові примітки  

1. Створення в комунальних ЗОШ 
навчальних класів з поглибленим 
вивченням іноземної мови 

Кінець 2019 року Не реалізується Відсутність попиту --- 

2. Створення інтерактивних класів 
фізики, хімії, географії, біології 

Кінець 2022 року Реалізацію 
відтерміновано 

Брак коштів Завдання має високий пріоритет, 
однак поточні проблеми у різних 
сферах (в т.ч. в освіті) станом на 
сьогодні не дозволяють 
акумулювати кошти на його 
реалізацію 

3. Переобладнання частини будівлі 
Печеніжинської школи-інтернату 
під ДНЗ 

Кінець 2020 року Не реалізується Завдання втратило актуальність Передбачалось припинення 
діяльності школи-інтернату, однак 
цей заклад продовжуватиме діяти 
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3.2. Забезпечення умов для всебічного інтелектуального, духовного та культурного розвитку жителів громади 

 Назва діяльності/завдання та 
коротка характеристика 

Планований термін 
реалізації 

Статус реалізації 
Проблеми в реалізації  завдання 
(наприклад, причини запізнень) 

 Додаткові примітки  

1. Реконструкція недіючих 
приміщень складу під клуб на 200 
місць в с. Кийданці 

2026 Не реалізується Проведено переоцінку ефективності 
проекту, яка засвідчила 
необґрунтованість реконструкції 
непристосованих та застарілих 
приміщень 

Рекомендовано пошук 
альтернативного варіанту 

2. Пропаганда верховенства закону, 
поваги до інших культур, 
солідарності, поваги до життя 
людини, рівності, толерантності, 
самовираження 

Постійно Не реалізується Окремої місцевої програми, 
скоординованих заходів за цим 
напрямком не здійснюється. 
Змістовно, зазначене завдання 
присутнє в усій діяльності місцевої 
влади  

--- 
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3.3. Покращення якості медичного обслуговування 

 Назва діяльності/завдання та 
коротка характеристика 

Планований термін 
реалізації 

Статус реалізації 
Проблеми в реалізації  завдання 
(наприклад, причини запізнень) 

 Додаткові примітки  

1. Розроблення та впровадження 
комунальної програми розвитку 
сфери охорони здоров’я, 
націленої на стимулювання 
молодих лікарів працювати та 
жити в громаді 

Кінець 2018 року Не реалізується Брак коштів на повноцінну реалізацію 
завдання 
Часткова втрата актуальності завдання 
з огляду на безпосередню близькість 
великого (понад 60 тис. мешканців) 
населеного пункту 

Із 10 сімейних лікарів 6 проживають 
поза межами громади (в м. 
Коломия) 

2. Розроблення та впровадження 
програми обміну досвідом між 
комунальними та європейськими 
закладами охорони здоров’я 

Кінець 2019 року Не реалізується Відсутність можливостей 
безпосереднього впливу на рішення 
закладів первинної медицини, які 
знаходяться в рамках КНП 
Коломийський районний ЦПМСД 

--- 
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4.1. Підвищення якості послуг з водопостачання та водовідведення 

 Назва діяльності/завдання та 
коротка характеристика 

Планований термін 
реалізації 

Статус реалізації 
Проблеми в реалізації  завдання 
(наприклад, причини запізнень) 

 Додаткові примітки  

1. Дослідження технічних 
можливостей реалізації проектів 
централізованого водопостачання 
і водовідведення в населених 
пунктах громади 

2022 Не реалізується Складний рельєф місцевості, який 
ускладнює розвиток централізованої 
системи водопостачання у значній 
частині населених пунктів громади 

У житловому секторі діє система 
індивідуального водопостачання/ 
водовідведення 
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4.2. Удосконалення системи управління ТПВ та формування екологічної поведінки мешканців 

 Назва діяльності/завдання та 
коротка характеристика 

Планований термін 
реалізації 

Статус реалізації 
Проблеми в реалізації  завдання 
(наприклад, причини запізнень) 

 Додаткові примітки  

1. Закупівля сучасних 
високоефективних сміттєвозів на 
потреби Печеніжинського КП 

2020 Не реалізується Втрата актуальності завдання Майбутнє укладення угоди про 
міжмуніципальну співпрацю з 
Нижньовербізькою ОТГ призведе 
до втрати актуальності завдання – 
громадою-потенційним партнером 
минулого року отримано сучасний 
високоефективний сміттєвоз. 
Для існуючої техніки планується 
закупити навісне обладнання 
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4.2. Удосконалення системи управління ТПВ та формування екологічної поведінки мешканців 

 Назва діяльності/завдання та 
коротка характеристика 

Планований термін 
реалізації 

Статус реалізації 
Проблеми в реалізації  завдання 
(наприклад, причини запізнень) 

 Додаткові примітки  

1. Підтримка (фінансова, 
інформаційно-консультативна) 
проектів енергозбереження та 
використання відновлювальних 
джерел енергії 

2026 Не реалізується Брак коштів 
Завантаженість працівників апарату 
ради в рамках інших видів діяльності 

--- 

2. Промування можливостей 
державних, регіональних та 
місцевих програм 
енергозбереження 

Постійно Не реалізується Втрата актуальності завдання --- 
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3. Заплановані заходи на поточний рік: 
 

 
Операційна ціль 1.1.: Покращення умов для розвитку малого та середнього підприємництва з використанням місцевих ресурсів 

 
Назва діяльності/завдання та 

коротка характеристика  
Запланований термін 

реалізації   
Статус 

реалізації 

Заплановані 
фінансові 
витрати 

ПРИМІТКИ: 
   ризики / очікувані 

труднощі / умови 

Інші ПРИМІТКИ: 
 

1. Розроблення та реалізація 
програми підтримки розвитку 
вівчарства та козівництва 

Кінець 2019 р. В процесі 
реалізації 

834 тис. грн. Невирішення питання із 
способом організації 
прийому молока від 
індивідуальних підсобних 
господарств 

Місцевої програми 
немає, існує відповідна 
обласна програма, 
якою на 2019 рік 
передбачене 
спів.фінансування з 
обласного бюджету в 
розмірі 500 тис. грн.. 
Основна частина 
витрат – закупівля 
обладнання для 
переробки молока 

2. Формування в центральній 
частині смт. Печеніжин 
території підвищеної ділової 
активності 

Кінець 2022 року В процесі 
реалізації 

Кошти програми 
DOBRE + власне 

співфінансування 
у розмірі 600 тис. 

Ймовірність перегляду 
кошторису з огляду на 
дорожчання будівельних 
матеріалів 

Проектом 
передбачається 
благоустрій 
центральної частини 
смт Печеніжин із 
перетворенням її у 
відпочинково-
рекреаційну зону та 
зону підвищеної 
ділової активності 
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2.1. Розвиток місцевої дорожньої інфраструктури 

 
Назва діяльності/завдання та 

коротка характеристика  
Запланований термін 

реалізації   
Статус 

реалізації 

Заплановані 
фінансові 
витрати 

ПРИМІТКИ: 
   ризики / очікувані 

труднощі / умови 

Інші ПРИМІТКИ: 
 

1. Будівництво мосту в с. Малий 
Ключів 

Кінець 2020 р. В процесі 
реалізації 

120 тис. грн. Повені, які можуть 
призвести до більшого 
руйнування мосту 

На об’єкті планується 
поставити мостові 
панелі і бетонні стійки 
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2.2. Впорядкування/розширення публічного простору 

 
Назва діяльності/завдання та 

коротка характеристика  
Запланований термін 

реалізації   
Статус 

реалізації 

Заплановані 
фінансові 
витрати 

ПРИМІТКИ: 
   ризики / очікувані 

труднощі / умови 

Інші ПРИМІТКИ: 
 

1. Благоустрій місцевих парків та 
скверів як місць громадського 
користування 

Кінець 2022 р. В процесі 
реалізації 

Кошти програми 
DOBRE + власне 

співфінансування 
у розмірі 600 тис. 

Потреба зміни напрямку 
використання коштів 
через непередбачувані 
події 

У даному випадку 
діяльність із реалізації 
завдання 
перетинається із 
діяльністю, 
передбаченою у 
завданні 1.1.8. 
Формування в 
центральній частині 
смт. Печеніжин 
території підвищеної 
ділової активності 
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3.1. Розширення освітніх шансів для місцевої молоді та дітей 

 
Назва діяльності/завдання та 

коротка характеристика  
Запланований термін 

реалізації   
Статус 

реалізації 

Заплановані 
фінансові 
витрати 

ПРИМІТКИ: 
   ризики / очікувані 

труднощі / умови 

Інші ПРИМІТКИ: 
 

1. Започаткування практики 
проведення навчальних занять 
з гендерної рівності в 
комунальних освітніх закладах 

Кінець 2021 року В процесі 
реалізації 

В межах робочого 
часу працівників 

сфери освіти 

Суб’єктивна низька оцінка 
пріоритетності проблеми 
(відсутність зацікавлення) 
з боку керівництва та 
працівників закладів 
освіти 

Питання гендерної 
рівності частково  
розглядаються в 
загальних навчальних 
дисциплінах 
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3.3. Покращення якості медичного обслуговування 

 
Назва діяльності/завдання та 

коротка характеристика  
Запланований термін 

реалізації   
Статус 

реалізації 

Заплановані 
фінансові 
витрати 

ПРИМІТКИ: 
   ризики / очікувані 

труднощі / умови 

Інші ПРИМІТКИ: 
 

1. Будівництво амбулаторії в смт 
Печеніжин 

Вересень 2019 року Не реалізується 8 млн. грн. Затягування процедури 
вибору переможця 
тендеру 

Послуги первинної 
ланки охорони 
здоров’я надаються 
комунальним 
підприємством 
районного рівня 

2. Закупівля сучасних машин 
медичної допомоги 

Кінець 2022 року В процесі 
реалізації 

1500 тис. грн. --- Планується до закупівлі 
3 автомобілі, з них – 2 
підвищеної прохідності 
(Renault Duster). 
Орієнтовна вартість 
кожного авто – 500 тис. 
грн. Умовою для 
поставки 2 із 
зазначених автомобілів 
є встановлення 
пандусів у ФАП с. Сопів 
та с. Княждвір 
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4.2. Удосконалення системи управління ТПВ та формування екологічної поведінки мешканців 

 
Назва діяльності/завдання та 

коротка характеристика  
Запланований термін 

реалізації   
Статус 

реалізації 

Заплановані 
фінансові 
витрати 

ПРИМІТКИ: 
   ризики / очікувані 

труднощі / умови 

Інші ПРИМІТКИ: 
 

1. Проведення 
берегоукріплювальних робіт в 
критичних місцях місцевих 
річок 

Кінець 2026 року В процесі 
реалізації 

З огляду на 
масштабність 
робіт та їхню 
залежність з 

аналогічними 
роботами у 

місцевостях вверх 
по руслу річок, 
вартість робіт 
оцінити важко 

Брак коштів, в тому числі з 
обласного екологічного 
фонду 

Найбільш 
проблемними є 
безіменні потічки у смт 
Печеніжин, р. Прут у 
селах Кийданці 
Марківка, Княждвір 

2. Сприяння будівництву 
протипаводкових споруд 

Кінець 2026 року В процесі 
реалізації 

З огляду на 
масштабність 
робіт та їхню 
залежність з 

аналогічними 
роботами у 

місцевостях вверх 
по руслу річок, 
вартість робіт 
оцінити важко 

Брак коштів, в тому числі з 
обласного екологічного 
фонду 

Печеніжинське КП 
проводить 
поглиблення бокових 
окопів біля доріг, що 
частково зменшує 
масштаб шкоди від 
повеней 
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4. Пропозиції щодо змін показників заходів/діяльності і результатів з обґрунтуванням 
 

 
Поточний показник та ціль, на яку він 

призначений Запропонована зміна Обґрунтування потреби зміни 
показника  

Ціль Показник 

1.  
 

 
 

  

2.  
 

 
 

  

3.  
 

 
 

  

4.  
 

 
 

  

 
 
 


