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……………..……………….. 

(печатка громади) 
Звіт з реалізації Стратегії розвитку громади Печеніжин 

Станом на: 23.04.2020 p. 

 

 

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

 

Стратегічна ціль 1: РОЗШИРИТИ ЕКОНОМІЧНУ БАЗУ ОБ’ЄДНАНОЇ ГРОМАДИ 

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

 

Діяльність / захід 

Запланований 
термін 

реалізації            
(в стратегії) 

Стан реалізації:                                   
реалізовано 

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

реалізовано 

Виявлені проблеми та 
способи їх вирішення 

Додаткова інформація та 
зауваження 

1. Просування місцевого 
виробника на зовнішню і 
внутрішню аудиторію 

2019 Реалізується --- Майстрам і місцевим підприємцям 
допомагають популяризувати/ 
реалізувати свою продукцію на ряді 
регіональних заходів, не об’єднаних 
окремою програмою: Карпатський 
форум (Яремче), фестиваль «У 
Довбуша», «Від села до села» 

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

2018 Повністю реалізовано --- В рамках повноважень на рівні 
громади, забезпечено максимальну 
прозорість та спрощення процедур 
реєстрації та ведення власної справи 
(в т.ч. в місцевому ЦНАПі) 

3. Формування системи 
юридично-консультаційного 
супроводу інвестиційних 
проектів («Центр підтримки 

2019 Не реалізовано Перегляд актуальності завдання Вирішено, що достатньо виконання 
фукнцій центру в децентралізованих 
рамках, як є станом на сьогодні: 
відділ ЖКГ, інвестицій та соц.-
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інвестора») економ. розвитку, відділ земельних 
відносин, юридичний відділ та ін. 

4. Інформаційно-

консультаційна підтримка 
створення кооперативів 

2018-2020 Реалізується --- Відділами виконавчих органів ради 
надається постійна консультаційна 
підтримка, в т.ч. при заснуванні 
кооперативу «Файний» 

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

2019 Повністю реалізовано Були лише технічні труднощі, 
пов’язані з пошуком місця 
розташування холодильного 
обладнання 

В телевізійному проекті «Громада на 
мільйон» ОТГ була визнана 
переможцем і реалізувала проект 
економічного спрямування – це в 
т.ч. закупівля холодильних камер 

6. Розроблення та реалізація 
програми підтримки розвитку 
бджільництва 

2019 Частково реалізовано Відсутність коштів на 
фінансування програми у 
бюджеті 

Програму підтримки бджільництва 
прийнято на сесії селищної ради 
№1869-28 31.07.2018 р. 

7. Розроблення та реалізація 
програми підтримки розвитку 
вівчарства та козівництва 

2019 Реалізується Відсутність чіткості у способі 
організації прийому молока від 
індивідуальних підсобних 
господарств 

Фінансування відбувається в рамках 
обласної програми, Пріоритет – 

закупівля обладнання для 
переробки молока 

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

2022 Реалізується Ймовірність подорожчання 
будівельних матеріалів та, як 
наслідок, ремонтних робіт 

Кошти програми DOBRE + власне 
співфінансування у розмірі 600 тис.В 
2020 році буде завершено 

9. Розроблення та реалізація 
програми навчання щодо 
започаткування власної 
справи 

2019 Не реалізується Втрата актуальності завдання Академія жіночого лідерства, 
Молодіжна рада реалізує деякі 
заходи, метою яких є економічна 
активізація місцевих заходів 

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

 

Діяльність / захід 

Запланований 
термін 

реалізації            
(в стратегії) 

Стан реалізації:                                   
реалізовано 

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

реалізовано 

Виявлені проблеми та 
способи їх вирішення 

Додаткова інформація та 
зауваження 
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1. Інвентаризація земель та 
нерухомості на території 
громади із визначенням їхніх 
детальних інвестиційних 
параметрів та потенційного 
профільного призначення 

2018 Повністю реалізовано Громаді наразі передано лише 
землі сільськогосподарського 
профілю, що суттєво обмежує 
місцевий інвестиційний 
потенціал 

В результаті роботи профільних 
відділів створено відповідний реєстр 

2. Формування інвестиційного 
паспорту громади 

2019 Повністю реалізовано --- Відповідний документ розроблено 
власними силами 

3. Виокремлення інвестиційних 
зон в рамках просторового 
планування території 
громади 

2019 Частково реалізовано Неповнота бази даних --- 

4. Виготовлення комплекту 
промо-матеріалів 
інвестиційного спрямування 
про об’єднану громаду 

2018 Повністю реалізовано --- Комплект матеріалів включає в себе 
презентацію Power Point, друковані 
буклети, сувенірну продукцію та 
якісно зроблений відео-контент 

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

Постійно Не реалізується Брак повної інформації про 
інвестиційні можливості громади, 
на підставі якої може бути 
розміщений інформаційний пакет 
для зовнішніх ресурсах 

--- 

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

 

Діяльність / захід 

Запланований 
термін 

реалізації            
(в стратегії) 

Стан реалізації:                                   
реалізовано 

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

реалізовано 

Виявлені проблеми та 
способи їх вирішення 

Додаткова інформація та 
зауваження 

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

2019 Реалізується --- Окрім вже діючих, готується проект 
міжмуніципального співробітництва 
щодо розроблення туристичних 
продуктів об’єднаної громади 
(веломаршрути) 

2. Інформаційно-

консультаційна підтримка 
Постійно Реалізується Власники «зелених садиб» 

неохоче легалізують свою справу 

Реалізується проект 
міжмуніципального співробітництва 
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розвитку екотуризму на 
території громади 

щодо Розроблення туристичних 
продуктів об’єднаної громади (вело 
маршрути) 

3. Розроблення туристичного 
бренду громади  

2019 Частково реалізовано --- На розроблення бренду громади 
передбачені кошти в місцевому 
бюджеті 

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

2018 Частково реалізовано --- Готовий для поширення пакет 
промоційних буклетів про туристичні 
принади громади 

5. Просування туристичних 
продуктів громади із 
застосуванням 
кросплатформного підходу 

Постійно Реалізується Недостатня координація в 
громаді заходів з просування у 
сфері туризму 

Робота здійснюється в межах 
робочого часу працівників апарату 
ради 

6. Відкриття туристичного візит-

центру 

2019 Не реалізовано Зміна пріоритетів прикладення 
зусиль та коштів в рамках 
переліку завдань Стратегічного 
плану 

Профільний відділ самостійно 
виконує дані функції 

7. Налагодження співпраці з 
Коломийським туристично-

інформаційним центром 

2018 Частково реалізовано Брак стратегічної взаємодії з 
Центром 

Співпраця з Коломийським ТІЦ 
обмежується поточними контактами 
(за потреби) для організації візитів 
туристичних груп на окремі місцеві 
туристичні об’єкти 

Стратегічна ціль 2: ПІДВИЩИТИ ЯКІСТЬ СЕРЕДОВИЩА ПРОЖИВАННЯ В ГРОМАДІ 

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 2.1. Розвиток місцевої дорожньої інфраструктури 

 

Діяльність / захід 

Запланований 
термін 

реалізації            
(в стратегії) 

Стан реалізації:                                   
реалізовано 

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

реалізовано 

Виявлені проблеми та 
способи їх вирішення 

Додаткова інформація та 
зауваження 

1. Капітальний ремонт доріг 
місцевого користування 

2018-2026 Реалізується Місцевий бюджет Окрім браку коштів, проблемою є 
також складність налагодження 
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співпраці з Івано-Франківським 
облавтодором та Коломийським 
райавтодором 

2. Ремонт мостових переходів 2018-2026 Реалізується Місцевий бюджет Брак коштів 

3. Розширення мережі місцевих 
доріг з асфальтним 
покриттям 

2018-2026 Реалізується   

4. Будівництво мосту в с. 
Малий Ключів 

2020 Повністю реалізовано Місцевий бюджет Повеневий фактор, який є сталою 
загрозою для мостових переходів 
через гірські річки 

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

2018-2026 Реалізується Місцевий бюджет Брак коштів 

6. Розвиток системи вуличного 
освітлення 

2022 Реалізується Місцевий бюджет Електроопори для вуличного 
освітлення на окремих вулицях 
потребують пристосування під 
потреби встановлення на них 
вуличного освітлення (наразі є 
застарілими, з дерев’яних 
конструкцій 

7. Побудова/ відновлення 
мережі зупинок громадського 
транспорту  

2021 Реалізується Місцевий бюджет --- 

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 2.2. Впорядкування/розширення публічного простору 

 

Діяльність / захід 

Запланований 
термін 

реалізації            
(в стратегії) 

Стан реалізації:                                   
реалізовано 

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

реалізовано 

Виявлені проблеми та 
способи їх вирішення 

Додаткова інформація та 
зауваження 
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1. Розвиток мережі дитячих 
майданчиків в населених 
пунктах об’єднаної громади 

2018-2021 Повністю реалізовано --- На виконання завдання витрачено 
загалом понад 1100 тис. грн. 

2. Благоустрій місцевих парків 
та скверів як місць 
громадського користування 

2019-2022 Реалізується --- На виконання завдання витрачено 
загалом майже 2300 тис. грн. Роботи 
проводились в смт Печеніжин, с. 
Сопів, с. Марківка 

3. Облаштування охоронних 
зон річок під пляжі 

2026 Не реалізується Завдання визнано таким, що 
втратило актуальність 

 

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

2019 Частково реалізовано --- Більшість будівель громадського 
використання (в т.ч. адміністративні, 
заклади охорони здоров’я, 
бібліотеки та ін.) облаштовані 
пандусами 

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 2.3. Покращення технічного стану громадських будівель 

1 

Діяльність / захід 

Запланований 
термін 

реалізації            
(в стратегії) 

Стан реалізації:                                   
реалізовано 

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

реалізовано 

Виявлені проблеми та 
способи їх вирішення 

Додаткова інформація та 
зауваження 

1. Ремонт адміністративних 
будівель  

2024 Реалізується Масштаб робіт, не співмірний із 
фінансовими можливостями 
громади 

--- 

2. Ремонт приміщень 
комунальних освітніх 
закладів 

2022 Реалізується Масштаб робіт, не співмірний із 
фінансовими можливостями 
громади (в короткостроковій 
перспективі) 

На виконання завдання витрачено 
загалом близько 3800 тис. грн. 

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

2022 Реалізується Масштаб робіт, не співмірний із 
фінансовими можливостями 
громади 

На виконання завдання у 2019 році 
витрачено загалом близько 598 тис. 
грн. 

4. Пристосування громадських 
будівель до вимог осіб з 

2019 Частково реалізовано Брак коштів На виконання завдання у 2019 році 
витрачено загалом близько 15 тис. 
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особливими потребами грн. 

5. Технічне переоснащення 
комунальних закладів 
культури 

2022 Реалізується Брак коштів На виконання завдання у 2019 році 
витрачено загалом близько 40 тис. 
грн. 

Стратегічна ціль 3: РОЗВИНУТИ МІСЦЕВИЙ ЛЮДСЬКИЙ ТА СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ 

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 3.1. Розвинути місцевий людський та соціальний капітал 

 

Діяльність / захід 

Запланований 
термін 

реалізації            
(в стратегії) 

Стан реалізації:                                   
реалізовано 

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

реалізовано 

Виявлені проблеми та 
способи їх вирішення 

Додаткова інформація та 
зауваження 

1. Будівництво дошкільного 
навчального закладу в с. 
Сопів 

2020 Реалізується Обмежені як власні, так і 
потенційні зовнішні ресурси на 
повноцінну реалізацію завдання 

Станом на сьогодні готовність 
об’єкту - 64% готовності (перша 
черга) 

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

2019 Частково реалізовано Брак коштів Станом на сьогодні, спортивні 
приміщення при школі знаходяться 
на рівні 60% готовності 

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

2019 Не реалізується Відсутність попиту --- 

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

2020 Повністю реалізовано --- На виконання завдання у 2019 році 
витрачено загалом близько 1850 тис. 
грн. 

5. Налагодження співпраці з 
навчальними закладами 
країн ЄС 

Постійно Реалізується Закриття кордонів країн ЄС через 
пандемію коронавірусу COVID-19 

Безпосередніх договорів між 
навчальними закладами немає, 
співпраця здійснюється в рамках 
міжмуніципальних угод про 
співпрацю. Найчастіше співпраця 

стосується спортивної сфери 
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6. Створення інтерактивних 
класів фізики, хімії, географії, 
біології 

2022 Не реалізується Брак коштів Реалізацію завдання від 
терміновано. 
Завдання залишається 
високопріоритетним, однак поточні 
проблеми, в т.ч. в освіті поки не 
дозволяють виділити кошти на його 
реалізацію 

7. Покращення рівня 
спортивної інфраструктури в 
місцевих школах 

2021 Реалізується Брак коштів На виконання завдання у 2019 році 
витрачено загалом близько 1379 тис. 
грн. 

8. Переобладнання частини 
будівлі Печеніжинської 
школи-інтернату під ДНЗ 

2020 Не реалізується Завдання визнано таким, що 
втратило актуальність 

Передбачалось припинення 
діяльності школи-інтернату, однак 
цей заклад продовжує діяти 

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

2019, постій-

но 

Повністю реалізовано --- Виконання завдання забезпечується 
2 способами: 
1) За програмою «Шкільний 
автобус»; 
2) Силами місцевого підприємця, 
якому відшкодовуються витрати з 
місцевого бюджету 

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

Від 2019 Не реалізується Відсутність зацікавлення з боку 
керівництва та працівників 
комунальних закладів освіти 

--- 

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

Діяльність / захід 

Запланований 
термін 

реалізації            
(в стратегії) 

Стан реалізації:                                   
реалізовано 

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

реалізовано 

Виявлені проблеми та 
способи їх вирішення 

Додаткова інформація та 
зауваження 

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

2026 Не реалізується Завдання визнано таким, що 
втратило актуальність 

Повторний аналіз встановив 

необґрунтованість реконструкції 
непристосованих та застарілих 
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приміщень 

2. Переобладнання бібліотек 
під сучасні потреби 

2022 Реалізується Брак коштів --- 

3. Відновлення, ремонт 
місцевих пам’яток 
архітектури  

2023 Реалізується --- Щорічно на ці потреби виділяється 
20 тис. грн. 

4. 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. 
Виконання по суті здійснюється в 
рамках багатьох дій місцевої влади 

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 3.3. Покращення якості медичного обслуговування 

 

Діяльність / захід 

Запланований 
термін 

реалізації            
(в стратегії) 

Стан реалізації:                                   
реалізовано 

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

реалізовано 

Виявлені проблеми та 
способи їх вирішення 

Додаткова інформація та 
зауваження 

1. Будівництво АЗПСМ в смт 
Печеніжин 

2021 Повністю реалізовано --- На виконання завдання році 
витрачено загалом 8719 тис. грн. 

2. Модернізація медичного 
обладнання комунальних 
закладів охорони здоров’я 
відповідно до табеля 
оснащення 

2019 Повністю реалізовано Затягування тендерних процедур Модернізація обладнання 
здійснюється згідно табелю 
оснащення, визначеного МОЗ. До 
кінця 2019 р. обладнання повинне 
бути модернізоване повністю 

3. Закупівля сучасних машин 
медичної допомоги 

2022 Повністю реалізовано --- На виконання завдання році 
витрачено загалом близько 1500 тис. 
грн. 

4. Підвищення кваліфікації 
медичних працівників 

Постійно Реалізується --- Місцеві лікарі періодично проходять 
курси підвищення кваліфікації під 
егідою міністерства та 
міжнародними донорських 
організацій 
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5. Комп’ютеризація 
комунальних закладів 
охорони здоров’я  

2018 Повністю реалізовано --- На виконання завдання році 
витрачено загалом близько 200 тис. 
грн. 

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

2018, постійно Не реалізується Часткова втрата актуальності 
завдання з огляду на 
безпосередню близькість м. 
Коломиї (понад 60 тис. 
мешканців), де і проживає 
більшість лікарів 

Із десяти сімейних лікарів шестеро 
проживають поза межами громади 
(в м. Коломия) 

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

2019 Не реалізовано Первинна ланка медичних послуг 
управляється установою 
районного рівня, що обмежує 
вплив селищної ради на неї 

--- 

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

2018 Реалізується Деякі ФАП розташовано у 
багатофункціональних будівлях, 
що викликає потребу узгодження 
кошторису та характеру робіт, 
пов’язаних із проведенням 
водопостачання 

На виконання завдання році 
витрачено загалом близько 15 тис. 
грн. 

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 3.4. Підвищення ефективності системи соціального забезпечення осіб, що потребують додаткової уваги 

 

Діяльність / захід 

Запланований 
термін 

реалізації            
(в стратегії) 

Стан реалізації:                                   
реалізовано 

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

реалізовано 

Виявлені проблеми та 
способи їх вирішення 

Додаткова інформація та 
зауваження 

1. Запровадження системи 
матеріальної підтримки 
сім’ям, які опинились в 
складних життєвих умовах 

 

2019 Повністю реалізовано Нестача коштів Фінансування програми 
здійснюється в рамках прийнятої у 
2018 р. селищною радою програми 
на 2018-2021 рр. У 2019 р. на її цілі 
витрачено понад 289 тис. грн. 



 

 

 

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE) 

 

11 

 

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

2019, постійно не реалізується Обмежений профільний 
земельний фонд громади 

Минулого року від населення не 
поступило заявок, 1 заявку 
задовільнили у 2018 році 

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

Постійно Реалізується --- 

 

--- 

4. Організація волонтерської 
підтримки і допомоги для 
неповносправних осіб 

2019 Повністю реалізовано Брак транспортних засобів для 
забезпечення мобільності 
соціальних працівників 

В рамках виконання завдання 
налагоджено співпрацю з Caritas – 

особливо при закупівлі необхідних 
матеріалів 

Стратегічна ціль 4: ЗАБЕЗПЕЧИТИ ЕКОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ 

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 4.1. Підвищення якості послуг з водопостачання та водовідведення 

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

2022 Не реалізується У значній частині сіл громади 
рельєф місцевості суттєво 

ускладнює розвиток системи 

централізованого 

водопостачання  

В рамках підготовки до виконання 
завдання зроблено георозвідку 

2. Стимулювання розвитку 
прибудинкових очисних 
об’єктів 

2019, 

постійно 

Реалізується 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 

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 4.2. Удосконалення системи управління ТПВ та формування екологічної поведінки мешканців 

1. Розширення мережі 
контейнерів для роздільного 
збирання твердих побутових 
відходів (ТПВ) 

2019 Реалізується Низький рівень екологічної 
свідомості мешканців 

В рамках виконання завдання 
налагоджується міжмуніципальна 
співпраця з Нижньовербізькою ОТГ. 
Облаштовано площадки для збору  
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роздільного збору побутового сміття 
Закуплено 1362 контейнери для 
приватних домогосподарств. 

2. Будівництво сортувальної 
лінії ТПВ європейського 
зразка 

2021 Реалізується Недостатньо коштів  

3. Закупівля сучасних 
високоефективних 
сміттєвозів на потреби 
Печеніжинського КП 

2020 Не реалізується Завдання визнано таким, що 
втратило актуальність 

Співпрацю з Нижньовербізькою ОТГ 
дезактуалізує завдання – громадою-

потенційним партнером минулого 
року отримано сучасний 
високоефективний сміттєвоз. Його 
планується доукомплектувати 

4. Запровадження в навчальні 
програми місцевих ЗЗСО та ЗДО 

тематичних уроків 
екологічного спрямування 

2019 Повністю реалізовано --- Навчання в комунальних освітніх 
закладах проводиться на регулярній 
основі 

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

2019, 

періодично 

Реалізується Низька громадська активність «Дні чистого довкілля» традиційно 
організовуються весною та осінню 

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

1. Проведення 
берегоукріплювальних робіт 

в критичних місцях місцевих 
річок 

2026 Реалізується Труднощі з отриманням коштів з 
обласного екологічного фонду 

Брак власних коштів 

На виконання завдання у 2019 році 
витрачено 298 тис. грн. 

2. Сприяння будівництву 
протипаводкових споруд 

2026 Реалізується Труднощі з отриманням коштів з 
обласного екологічного фонду 

Брак власних коштів 

Власними силами проводиться 
часткове поглиблення бокових 
окопів біля доріг, що зменшує 
масштаб шкоди від повеней 

3. Сприяння розвитку системи 
систем раннього оповіщення 
повеней (у співпраці з 
органами державної влади, 
сусідніми громадами) 

2022 Повністю реалізовано  При оповіщенні через ресурси 
громади про повеневу загрозу 
налагоджено тісну співпрацю з 
обласним управлінням ДСНС 

4. Забезпечення технічних 2022 Повністю реалізовано --- В рамках налагодженої системи 
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можливостей комунального 
підприємства по боротьбі з 
пожежами 

забезпечено норматив доїзду 
пожежного автомобіля до місця 
пожежі до 20 хв. (при максимумі, що 
вимагається, 30 хв.) 

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 4.4. Підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів 

1. Розроблення та реалізація 
плану дій сталого 
енергетичного розвитку 
громади 

2019 Повністю реалізовано Брак досвіду при реалізації даної 
діяльності 

 

2. 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 

--- 

3. Промування можливостей 
державних, регіональних та 
місцевих програм 
енергозбереження 

Постійно Реалізується Завдання визнано таким, що 
втратило актуальність 

--- 
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2. Стан реалізації стратегічних проектів (розроблених в формі карт стратегічних або ключових проектів): 
 

Стратегічна ціль 1: РОЗШИРИТИ ЕКОНОМІЧНУ БАЗУ ОБ’ЄДНАНОЇ ГРОМАДИ 

Операційна ціль 1.2:  Формування комплексу маркетингу об’єднаної громади як інвестиційно-привабливої території 
 

Діяльність / завдання 

Стан реалізації:                                   
реалізовано повністю/частково;                                

на етапі реалізації;                                                                 
не реалізується/не реалізовано 

Виявлені проблеми та способи їх 
вирішення 

Додаткова інформація та 
зауваження 

1. Виокремлення інвестиційних зон в рамках просторового планування території громади 

Частково реалізовано Громаді наразі передано лише землі 
сільськогосподарського профілю 

Відсутність інформації про вільні 
земельні ділянки та іншу нерухомість на 
території громади 

Зонінг території громади, яка 
знаходиться в її управлінні, 
планується здійснити на підставі 
реєстру нерухомості громади 

 

 

Стратегічна ціль 2: ЗАБЕЗПЕЧИТИ ЕКОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ 
Операційна ціль 2.2:  Підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів 

 

Діяльність / завдання 

Стан реалізації:                                   
реалізовано повністю/частково;                                

на етапі реалізації;                                                                 
не реалізується/не реалізовано 

Виявлені проблеми та способи їх 
вирішення 

Додаткова інформація та 
зауваження 

1. Підвищення спроможності Печеніжинської громади у частині раціонального використання енергетичних ресурсів для сталого розвитку громади 

Частково реалізовано Відсутність управлінського та 
технічного досвіду реалізації 
проекту, в т.ч. в питанні визначення 
часу, необхідного на виконання 
робіт 

Заявлений в Стратегії проект 

був змістовною частиною 
завдання 4.4.1. «Розроблення 
та реалізація плану дій сталого 
енергетичного розвитку 
громади» 
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3. Заходи, заплановані на поточний рік (2020 р.): 
 

Стратегічна ціль 1: РОЗШИРИТИ ЕКОНОМІЧНУ БАЗУ ОБ’ЄДНАНОЇ ГРОМАДИ 

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

 

Діяльність / захід 

Запланований 
термін 

реалізації            
(в стратегії) 

Стан реалізації:                                   
реалізовано 

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

реалізовано 

Включено до 
бюджету: 

(так/ні) 

Джерело 
фінансування 

Очікувані або 
виявлені 

проблеми та 
способи їх 
вирішення 

Додаткова 
інформація та 

зауваження 

4. Інформаційно-

консультаційна 
підтримка створення 
кооперативів 

2018-2020 Реалізується так Місцевий 
бюджет 

--- Робота у рамках 
виконання даного 
завдання є 

децентралізованою – 

розподілена між 
різними відділами 

8. Формування в 
центральній частині 
смт. Печеніжин 

території підвищеної 
ділової активності  

2022 Реалізується так Місцевий 
бюджет 

Кошти 
програми 

DOBRE 

Нестабільність цін Цього року планується 
дострокове виконання 
завдання  

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

 

Діяльність / захід 

Запланований 
термін 

реалізації            
(в стратегії) 

Стан реалізації:                                   
реалізовано 

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

реалізовано 

Включено до 
бюджету: 

(так/ні) 

Джерело 
фінансування 

Очікувані або 
виявлені 

проблеми та 
способи їх 
вирішення 

Додаткова 
інформація та 

зауваження 

4. Забезпечення 
присутності 
актуальної інформації 

Постійно Не реалізується ні --- Неповнота 
інформації 

--- 
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про інвестиційні 
можливості громади 
на зовнішніх 
інформаційних 
ресурсах 

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

 

Діяльність / захід 

Запланований 
термін 

реалізації            
(в стратегії) 

Стан реалізації:                                   
реалізовано 

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

реалізовано 

Включено до 
бюджету: 

(так/ні) 

Джерело 
фінансування 

Очікувані або 
виявлені 

проблеми та 
способи їх 
вирішення 

Додаткова 
інформація та 

зауваження 

2. Інформаційно-

консультаційна 
підтримка розвитку 
екотуризму на 
території громади 

Постійно Реалізується так Місцевий 
бюджет 

Тіньовий характер 
бізнесу 

В рамках виконання 
завдання підписано 
угоду про 
міжмуніципальне 
співробітництво з 3 ОТГ 

5. Просування 
туристичних продуктів 
громади із 
застосуванням 
кросплатформного 
підходу 

Постійно Реалізується ні --- Дезорганізованість 
дій різних груп 
зацікавлених сторін 

--- 

Стратегічна ціль 2: ПІДВИЩИТИ ЯКІСТЬ СЕРЕДОВИЩА ПРОЖИВАННЯ В ГРОМАДІ 

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 2.1. Розвиток місцевої дорожньої інфраструктури 

 

Діяльність / захід 

Запланований 
термін 

реалізації            
(в стратегії) 

Стан реалізації:                                   
реалізовано 

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

реалізовано 

Включено до 
бюджету: 

(так/ні) 

Джерело 
фінансування 

Очікувані або 
виявлені 

проблеми та 
способи їх 
вирішення 

Додаткова 
інформація та 

зауваження 
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1. Капітальний ремонт 
доріг місцевого 
користування 

2018-2026 Реалізується так Місцевий 
бюджет 

Неефективна 
співпраця з 
облавтодором та 
райавтодором 

Більшість робіт 
проводяться на ділянках 
доріг, які знаходяться на 
балансі громади 

2. Ремонт мостових 
переходів 

2018-2026 Реалізується так Місцевий 
бюджет 

--- Відремонтовано 
мостовий перехід через 
р. Ключівка (у 2019 році) 

3. Розширення мережі 
місцевих доріг з 
асфальтним 
покриттям 

2018-2026 Реалізується так  --- Минулого року на 
зазначені цілі витрачено 
3,1 млн. грн. 

4. Будівництво мосту в 
с. Малий Ключів 

2020 Повністю реалізовано так Місцевий 
бюджет 

Повені На будівельні роботи 
витрачено 138 тис. грн.. 

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

2018-2026 Реалізується так Місцевий 
бюджет 

--- Основний масштаб робіт 
в рамках завдання 
припадав на 
облаштування території 
центральної частини смт 
Печеніжин 

6. Розвиток системи 
вуличного освітлення 

2022 Реалізується так Місцевий 
бюджет 

Потреба заміни 
деяких 
електроопор 

На зазначені цілі у 2019 
р. витрачено 410 тис. 
грн. 

7. Побудова/ 
відновлення мережі 
зупинок громадського 
транспорту  

2021 Реалізується так Місцевий 
бюджет 

--- На зазначені цілі у 2019 
р. витрачено 63 тис. грн. 

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 2.2. Впорядкування/розширення публічного простору 

 

Діяльність / захід 

Запланований 
термін 

реалізації            
(в стратегії) 

Стан реалізації:                                   
реалізовано 

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

Включено до 
бюджету: 

(так/ні) 

Джерело 
фінансування 

Очікувані або 
виявлені 

проблеми та 
способи їх 
вирішення 

Додаткова 
інформація та 

зауваження 
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реалізовано 
1. Розвиток мережі 

дитячих майданчиків 
в населених пунктах 
об’єднаної громади 

2018-2021 Повністю реалізовано Так Місцевий 
бюджет, кошти 

програми 
DOBRE 

--- --- 

2. Благоустрій місцевих 
парків та скверів як 
місць громадського 
користування 

2019-2022 Реалізується Так Місцевий 
бюджет, кошти 

програми 
DOBRE 

--- Роботи проводились в 
смт Печеніжин, с. Сопів, 
с. Марківка 

3. Облаштування 
охоронних зон річок 
під пляжі 

2026 Не реалізується ні --- Деактуалізація 
завдання 

Переглянуто 
реалістичність реалізації 
завдання з огляду на 
кошти, які щорічно 
необхідно виділяти 

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 2.3. Покращення технічного стану громадських будівель 

 

Діяльність / захід 

Запланований 
термін 

реалізації            
(в стратегії) 

Стан реалізації:                                   
реалізовано 

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

реалізовано 

Включено до 
бюджету: 

(так/ні) 

Джерело 
фінансування 

Очікувані або 
виявлені 

проблеми та 
способи їх 
вирішення 

Додаткова 
інформація та 

зауваження 

1. Ремонт 
адміністративних 
будівель  

2024 Реалізується так Кошти 
субвенції з 

державного 
бюджету, 
Місцевий 
бюджет 

Поганий стан 
об’єктів 

інфраструктури 

--- 

2. Ремонт приміщень 
комунальних освітніх 
закладів 

2022 Реалізується так Кошти 
субвенції з 

державного 
бюджету, 
Місцевий 
бюджет 

Поганий стан 
об’єктів 

інфраструктури 

--- 

3. Ремонт приміщень 
закладів культури в 

2022 Реалізується так Кошти 
субвенції з 

Поганий стан 
об’єктів 

--- 
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селах Сопів, 
Кийданці, Рунгури, 
Слобода, Молодятин 
та смт. Печеніжин 

державного 
бюджету, 
Місцевий 
бюджет 

інфраструктури 

5. Технічне 
переоснащення 
комунальних закладів 
культури 

2022 Реалізується так Місцевий 
бюджет 

--- --- 

Стратегічна ціль 3: РОЗВИНУТИ МІСЦЕВИЙ ЛЮДСЬКИЙ ТА СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ 

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 3.1. Розширення освітніх шансів для місцевої молоді та дітей 

 

Діяльність / захід 

Запланований 
термін 

реалізації            
(в стратегії) 

Стан реалізації:                                   
реалізовано 

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

реалізовано 

Включено до 
бюджету: 

(так/ні) 

Джерело 
фінансування 

Очікувані або 
виявлені 

проблеми та 
способи їх 
вирішення 

Додаткова 
інформація та 

зауваження 

1. Будівництво 
дошкільного 
навчального закладу 
в с. Сопів 

2020 Реалізується так Кошти 
субвенції з 

державного 
бюджету, 
Місцевий 
бюджет 

Конкурс ДФРР 

--- Перша черга на стадії 
будови 

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

2020 Повністю реалізовано так Місцевий 
бюджет 

--- На виконання завдання 
у 2019 році витрачено 
загалом близько 1850 

тис. грн. 

5. Налагодження 
співпраці з 
навчальними 
закладами країн ЄС 

Постійно Реалізується так Місцевий 
бюджет 

Кошти 
мешканців 

Закриття кордонів 
країн ЄС через 
пандемію 

Найчастіше співпраця 

стосується спортивної 
сфери 
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6. Створення 
інтерактивних класів 
фізики, хімії, 
географії, біології 

2022 Не реалізується ні --- --- Реалізацію завдання 

відтерміновано 

7. Покращення рівня 
спортивної 
інфраструктури в 
місцевих школах 

2021 Реалізується так Кошти 
субвенції з 

державного 
бюджету, 
Місцевий 
бюджет 

--- Витрати 2019 року 
понад 1,3 млн. грн. 

8. Переобладнання 
частини будівлі 
Печеніжинської 
школи-інтернату під 
ДНЗ 

2020 Не реалізується ні --- Деактуалізація 
завдання 

Школа-інтернат 
продовжуватиме 
існувати 

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

2019, постій-

но 

Повністю реалізовано так Місцевий 
бюджет 

--- Виконання завдання 
забезпечується 2 
способами: 
1) За програмою 
«Шкільний автобус»; 
2) Силами місцевого 
підприємця, якому 
відшкодовуються 
витрати з місцевого 
бюджету 

10. Започаткування 
практики проведення 
навчальних занять з 
гендерної рівності в 

комунальних освітніх 
закладах 

Від 2019 Не реалізується ні - Відсутність 
зацікавлення з боку 
керівництва та 
працівників 
комунальних 
закладів освіти 

--- 

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

Діяльність / захід 
Запланований 

термін 
реалізації            

Стан реалізації:                                   
реалізовано 

повністю/частково;                                

Включено до 
бюджету: 

(так/ні) 

Джерело 
фінансування 

Очікувані або 
виявлені 

проблеми та 

Додаткова 
інформація та 

зауваження 
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(в стратегії) на етапі реалізації;                                                                 
не реалізується/не 

реалізовано 

способи їх 
вирішення 

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

2026 Не реалізується ні --- Деактуалізація 
завдання 

Переглянуто на підставі 
результатів повторного 
аналізу 

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

Постійно Не реалізується ні --- --- Виконання по суті 
здійснюється в рамках 
багатьох дій місцевої 
влади 

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 3.3. Покращення якості медичного обслуговування 

 

Діяльність / захід 

Запланований 
термін 

реалізації            
(в стратегії) 

Стан реалізації:                                   
реалізовано 

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

реалізовано 

Включено до 
бюджету: 

(так/ні) 

Джерело 
фінансування 

Очікувані або 
виявлені 

проблеми та 
способи їх 
вирішення 

Додаткова 
інформація та 

зауваження 

1. Будівництво АЗПСМ в 
смт Печеніжин 

2021 Повністю реалізовано так Державний 
бюджет 

Місцевий 
бюджет 

--- --- 

3. Закупівля сучасних 
машин медичної 
допомоги 

2022 Повністю реалізовано так Місцевий 
бюджет, 

державний 
бюджет 

--- Закуплено 2 
спеціалізовані авто 

4. Підвищення 
кваліфікації медичних 
працівників 

Постійно Реалізується ні Державний 
бюджет, кошти 
програм МТД 

--- --- 

6. Розроблення та 
впровадження 

2018, постійно Не реалізується ні --- Часткова втрата 
актуальності 

--- 
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комунальної програми 
розвитку сфери 
охорони здоров’я, 
націленої на 
стимулювання 
молодих лікарів 
працювати та жити в 
громаді 

завдання 

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 3.4. Підвищення ефективності системи соціального забезпечення осіб, що потребують додаткової уваги 

 

Діяльність / захід 

Запланований 
термін 

реалізації            
(в стратегії) 

Стан реалізації:                                   
реалізовано 

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

реалізовано 

Включено до 
бюджету: 

(так/ні) 

Джерело 
фінансування 

Очікувані або 
виявлені 

проблеми та 
способи їх 
вирішення 

Додаткова 
інформація та 

зауваження 

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

2019, постійно не реалізується ні --- Брак земель 
відповідного 
профілю 

--- 

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

Постійно Реалізується ні Державний 
бюджет 

--- 

 

--- 

Стратегічна ціль 4: ЗАБЕЗПЕЧИТИ ЕКОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ 

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 4.1. Підвищення якості послуг з водопостачання та водовідведення 
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1. Дослідження 
технічних 
можливостей 
реалізації проектів 
централізованого 
водопостачання і 
водовідведення в 
населених пунктах 
громади 

2022 Не реалізується ні --- Рельєф території Проведено геолого-

розвідувальні роботи 

2. Стимулювання 
розвитку 
прибудинкових 
очисних об’єктів 

2019, 

постійно 

Реалізується ні --- 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 

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 4.2. Удосконалення системи управління ТПВ та формування екологічної поведінки мешканців 

2. Будівництво 
сортувальної лінії ТПВ 
європейського зразка 

2021 Реалізується ні Гранти 

Державний 
бюджет  

Місцевий 
бюджет 

---  

3. Закупівля сучасних 
високоефективних 
сміттєвозів на 
потреби 
Печеніжинського КП 

2020 Не реалізується ні --- Дезактуалізація 
завдання 

Налагоджено співпрацю 
з Нижньовербізькою 
ОТГ 

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

1. Проведення 
берегоукріплювальних 
робіт в критичних 
місцях місцевих річок 

2026 Реалізується так Місцевий 
бюджет, 

обласний 
бюджет 

Нестача джерел 
для повноцінного 
покриття витрат на 
виконання робіт 

--- 
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2. Сприяння будівництву 
протипаводкових 
споруд 

2026 Реалізується так --- Нестача джерел 
для повноцінного 
покриття витрат на 
виконання робіт 

Власними силами 
проводиться часткове 
поглиблення бокових 
окопів біля доріг, що 
зменшує масштаб 
шкоди від повеней 

3. Сприяння розвитку 
системи систем 
раннього оповіщення 
повеней (у співпраці з 
органами державної 
влади, сусідніми 
громадами) 

2022 Повністю реалізовано ні   В рамках виконання 
завдання налагоджено 
тісну співпрацю з 
обласним управлінням 
Державної служби з 
надзвичайних ситуацій 

4. Забезпечення 
технічних 
можливостей 
комунального 
підприємства по 
боротьбі з пожежами 

2022 Повністю реалізовано так Місцевий 
бюджет 

--- Забезпечено норматив 
доїзду пожежного 
автомобіля до місця 
пожежі до 20 хв. (при 
максимумі, що 
вимагається, 30 хв.) 

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 4.4. Підвищення безпеки мешканців від негативних наслідків повеней та інших природних явищ 

2. Підтримка (фінансова, 
інформаційно-

консультативна) 
проектів 
енергозбереження та 
використання 
відновлювальних 
джерел енергії 

2026 Не реалізується ні --- Перевантаженість 
працівників апарату 
ради 

--- 

3. Промування 
можливостей 
державних, 
регіональних та 
місцевих програм 
енергозбереження 

Постійно Реалізується ні --- Дезактуалізація 
завдання 

--- 
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4. Висновки щодо записів Стратегії розвитку громади та обґрунтування потреби їх актуалізації в документі Стратегії. 
Стратегія розвитку Печеніжинської об’єднаної територіальної громади потребує ґрунтовного оновлення на рівні операційного плану. Зміст 
оновлення повинен стосуватися виключення зайвих завдань, поновлення проектів на коротко- та середньострокову перспективу, уточнення 
показників діючих завдань (в т.ч. термінів виконання).  
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 ……………; 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 
Якщо «так», то просимо додати відповідні рішення про внесення змін та актуальну версію документу Стратегії 
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F) Чи були поінформовані мешканці громади про діяльність щодо моніторингу і реалізації Стратегії? 
Відповідь (так/ні): ні. щороку на звіті голови. 
 


