
Додаток 1 

до рішення сесії сільської ради 

об'єднаної територіальної громади
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ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ НА КОРОТКО- ТА СЕРЕДНЬОСТРОКОВУ ПЕРСПЕКТИВУ 

 

Рисунок 10. Структура цілей Стратегії розвитку Нижньовербізької об’єднаної територіальної громади на 2018-2026 роки 

 

 

 

Стратегічна ціль 1: 
РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОЇ 
СПРОМОЖНОСТІ ГРОМАДИ 

 Стратегічна ціль 2: 
СТВОРЕННЯ НОВОГО 
ЕКОЛОГІЧНОГО ОБРАЗУ ГРОМАДИ 

 Стратегічна ціль 3: 
ФОРМУВАННЯ В ГРОМАДІ 
СЕРЕДОВИЩА, ПРИЯЗНОГО ДЛЯ 
МЕШКАНЦІВ І ПРИЇЖДЖИХ 

Операційні цілі: 
1. Формування образу об’єднаної 

громади як інвестиційного 
привабливої території 

2. Розширення можливостей 
місцевого агропромислового 
комплексу 

3. Розвиток туристичного потенціалу 
громади 

 Операційні цілі: 
1. Підвищення рівня 

енергоефективності об’єктів соціально-

культурної інфраструктури 

2. Підвищення рівня безпеки 
мешканців громади від негативних 
наслідків природніх і техногенних 
чинників 

3. Створення ефективно діючої 
системи поводження з твердими 
побутовими відходами на теренах 

 Операційні цілі: 
1. Покращання інженерно-

транспортної інфраструктури в 
громаді 

2. Створення образу громади як 
регіонального культурного центру 

3. Розвиток спортивної та 
відпочинкової інфраструктури 

4. Розвиток інституційної 
спроможності місцевого 
самоврядування 

БАЧЕННЯ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА ОБ’ЄДНАНА ГРОМАДА У 2026 – це затишна, комфортна для проживання 
територія на Коломийщині, вагомий економічний і туристичний осередок регіону; місце, де 

переплітається традиції та сучасність. 



 

 

громади 5. Підвищення якості освітніх і 
медичних послуг 



   1. РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ГРОМАДИ 

1.1. Формування образу об’єднаної громади як інвестиційного привабливої території 

 

 Діяльність/ завдання 

Показник реалізації 
діяльності / 
завдання (продукт) 

Результат реалізації 
діяльності / завдання 

Показник 
оцінювання 
результату 
діяльності 

Джерела перевірки 
показників 

Відповідальний 
за виконання 
діяльності чи 
завдання 

Джерела 
фінансування / 
кошти з бюджету 
ОТГ 

Термін 
реалі-
зації 1.1.1 Інвентаризація земельного фонду громади 

Сформований каталог/ карта земельного фонду громади 

Збільшення рівня відкритості дій місцевої влади та обґрунтованості її рішень в економічній та соціальній сферах 

Збільшення рівня зацікавлення інвесторів територією громади 

Щорічні звіти профільного відділу 

Керівник відділу земельних відносин 

Місцевий бюджет 2020-

2022 

1.1.2 Розроблення містобудівної  документації  населених пунктів (Генплану, схеми планування території ) 
Розроблені і затверджені рішенням ради громади Генеральні плани та схеми планування територіи  населених пунктів 

Формування профільного призначення земель комунальної власності 
Будівництво на територіях типу 
brownfield здійснюється згідно із визначеними Генпланами профілями 

Генеральні плани населених пунктів об’єднаної громади 

Сільський голова, керівник відділу земельних відносин* 

Місцевий бюджет 2026 

1.1.3 Підготовка промоційної форми каталогу інвестиційних пропозицій 

Сформований каталог інвестиційних пропозицій 

Підвищення іміджу ОТГ як території, привабливої для інвестування 

Обсяг прямих іноземних інвестицій. Обсяг капіталовкладень (у порівняльних цінах) 
Статистична звітність 

Керівник відділу земельних відносин, керівник іншого профільного відділу* 

Місцевий бюджет 2021 

1.1.4 Зміцнення матеріально-технічної бази КП 

Налагоджене виробництво за визначеними напрямами для потреб громади 

Підвищення фінансової та господарської незалежності громади 

Рівень надходжень до місцевого бюджету 

Дохідна і видаткова частини місцевого бюджету 

Сільська рада, директор КП 

Місцевий бюджет, державний бюджет 

2024 

1.1.5 Налагодження співпраці з провідними господарюючими суб’єктами регіону для запровадження системи консультування, навчання та професіи ної  активізації , а також започаткування бізнесу, зокрема для жінок, 

Кількість годин навчання на рік (300) Кількість годин консультаціи  на рік (100) 
Кращі умови для започаткування і здійснення економічної діяльності Економічне активізування осіб з груп з особливими потребами 

Кількість жінок, мігрантів, неповносправних осіб та старших осіб, працевлаштованих на підприємствах та установах ОТГ Кількість жінок, мігрантів, 

Звіти з проведених занять, наданих інформаційних послуг і консультацій та списки учасників Реєстр суб’єктів господарської діяльності 

Структурний підрозділ ради громади, відповідальний за економічний розвиток 

Місцевии  бюджет 2022 



 

* - відділ ЖКГ, інвестицій та соціально-економічного розвитку  

мігрантів, неповносправ-них та старших осіб 

Збільшення рівня заи нятості серед жінок, мігрантів, неповносправних та старших осіб Збільшення кількості підприємств, створених цими категоріями мешканців громади 

неповносправних осіб та старших осіб, які започаткували власну діяльність Рівень задоволення мешканців підтримкою підприємництві громадою 

Дослідження умов життя і якості публічних послуг 



   1. РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ГРОМАДИ 

1.2. Розширення можливостей місцевого агропромислового комплексу 

 

 Діяльність/ завдання 

Показник реалізації 
діяльності / 
завдання (продукт) 

Результат реалізації 
діяльності / завдання 

Показник 
оцінювання 
результату діяльності 

Джерела 
перевірки 
показників 

Відповідальний 
за виконання 
діяльності чи 
завдання 

Джерела 
фінансування / 
кошти з 
бюджету ОТГ 

Термін 
реалі-
зації 1.2.1 Сприяння створенню та розвитку малих фермерських,  індивідуальних підсобних господарств, кооперативів у сфері прии ому та переробки сільськогосподарської  продукції  

Кількість проведених зустрічей місцевої влади із місцевими фермерами та представниками переробної промисловості регіону для налагодження співпраці між сторонами 

 

Налагоджена співпраця між місцевими дрібними фермерами/ індивідуальними підсобними господарствами та підприємствами переробної промисловості регіону 

Обсяг реалізованої продукції місцевого с/г-сектора 

Статистична звітність 

Сільська рада, керівник профільного відділу* 

Місцевий бюджет, кошти інвесторів 

2022 

1.2.2 Поширення практики сільськогосподарської кооперації на території громади 

Кількість проведених інформаційно-роз’яснювальних заходів з популяризації практики сільськогосподарської кооперації 

Збільшення привабливості та рівня знань про кооперативну форму ведення сільського господарства 

Кількість утворених с/г-кооперативів за рік 

Статистична звітність 

Керівник профільного відділу* 

Місцевий бюджет, кошти міжнародних програм матеріально-технічної допомоги (МТД) 

2022 

* - відділ ЖКГ, інвестицій та соціально-економічного розвитку



   1. РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ГРОМАДИ 

1.3. Розвиток туристичного потенціалу громади 

 

 Діяльність/ завдання 

Показник реалізації 
діяльності / 
завдання (продукт) 

Результат реалізації 
діяльності / завдання 

Показник оцінювання 
результату діяльності 

Джерела 
перевірки 
показників 

Відповідальний 
за виконання 
діяльності чи 
завдання 

Джерела 
фінансування 
/ кошти з 
бюджету ОТГ 

Термін 
реалі-
зації 1.3.1 Формування туристичних продуктів громади 

Сформований пакет туристичних продуктів об’єднаної громади 

Підвищення туристичного іміджу території Кількість внутрішніх і закордонних туристів, що відвідали громаду 

Статистична звідність 

Керівник профільного відділу* 

Місцевий бюджет 

2021 

1.3.2 Сприяння створенню садиб сільського зеленого туризму на території  громади (інформаціи но-консультаціи на підтримка, податкові пільги і т. ін.) 
Кількість проведених інформаційно-роз’яснювальних заходів з популяризації практики зеленого туризму 

Збільшення привабливості та рівня знань серед місцевого населення про зелений туризм 

Кількість заснованих та успішно діючих «зелених садиб» 

Статистична звітність 

Керівник профільного відділу* 

Місцевий бюджет, кошти інвесторів 

Пос-тійно 

1.3.3 Створення відпочинкових зон кемпінгового типу в селах громади 

Кількість створених відпочинкових зон кемпінгового типу 

Підвищення туристичного потенціалу громади 

Кількість внутрішніх і закордонних туристів, що відвідали громаду 

Статистична звітність 

Керівник профільного відділу*, сільська рада 

Місцевий бюджет, кошти інвесторів 

2022 

1.3.4 Формування комплексу промо-матеріалів для висвітлення туристичних можливостей громади 

Підготовлений промо-пакет 

Підвищення туристичного іміджу території  Кількість внутрішніх і закордонних туристів, що відвідали громаду 

Статистична звітність 

Керівник профільного відділу* 

Місцевий бюджет 

Пос-тійно 

1.3.5 Запровадження  комплексу заходів подієвого туризму (тематичні фестивалі, святкування) 
Перелік фестивалів/ інших тематичних заходів, що проводяться в громаді із заданою періодичністю 

Підвищення туристичного іміджу території Кількість осіб, що відвідали організовані заходи 

Звіти за результатами проведених заходів 

Керівник профільного відділу*, сільська рада 

Місцевий бюджет, кошти інвесторів 

2021 

1.3.6 Утримання в належному стані  річкових пляжів на теренах об’єднаної громади (із врахуванням повеневого фактору) 
Кількість облаштованих річкових пляжів 

Підвищення туристичного потенціалу громади 

Кількість відвідувачів річкових пляжів. Кількість внутрішніх і закордонних туристів, що відвідали громаду 

 

Статистична звідність Звіти за результатами проведених заходів 

Старости, сільська рада 

Місцевий бюджет 

Пос-тійно 



1.3.7 Створення і забезпечення безкоштовного розповсюдження туристичної карти громади 

Кількість примірників друкованої версії карти; інтерактивна карта, розташована на веб-сайті громади 

Покращений доступ до інформації про культурно-розважальні та рекреаційні можливості на території громади Збільшення туристичної привабливості громади 

Рівень задоволеності туристів 

Звіт про виконання бюджету громади 

Керівник профільного відділу*, Місцевий бюджет, спонсори 

2020 

1.3.8 Розроблення туристичних маршрутів, що пролягають територією громади 

Кількість туристичних маршрутів 

Відновлення іміджу громади як важливого туристичного осередку регіону 

Рівень задоволеності потенційних туристів 

Звіт про виконання завдання 

Керівник профільного відділу*, Обласний та місцевий бюджети, місцеві бюджети сусідніх ОТГ  
2020 

1.3.9 Забезпечення розміщення актуальних промо-матеріалів про туристичні принади громади на внутрішніх та зовнішніх Інтернет-ресурсах 

Розміщена інформація трьома мовами на офіційному сайті ОТГ, інших Інтернет-ресурсах громади та зовнішніх тематичних Інтернет-порталах 

Покращений доступ до інформації про культурно-розважальні та рекреаційні можливості для кожної вікової групи Зростання професіона-лізму обслуговування потоку туристів 

Рівень задоволеності туристів 

Звіт про виконання завдання Опитування туристів 

Керівник профільного відділу*, Місцевий бюджет, зовнішні програми допомоги – державні та міжнародні 

2020 

* - відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму 

  



   2. СТВОРЕННЯ НОВОГО ЕКОЛОГІЧНОГО ОБЛИЧЧЯ ГРОМАДИ 

2.1. Підвищення рівня енергоефективності об’єктів соціально-культурної інфраструктури 

 

 Діяльність/ завдання 

Показник реалізації 
діяльності / 
завдання (продукт) 

Результат реалізації 
діяльності / завдання 

Показник 
оцінювання 
результату 
діяльності 

Джерела перевірки 
показників 

Відповідальний 
за виконання 
діяльності чи 
завдання 

Джерела 
фінансування / 
кошти з бюджету 
ОТГ 

Термі
н 
реалі-
зації 2.1.1 Відновлення опалювальної  системи в Народному домі с. Нижніи  Вербіж 

Відремонтована опалювальна система Народного дому 

Зменшення витрат з місцевого бюджету на опалення об’єкту. Збільшення и ого функціональності 
Видатки бюджету на електроенергію та опалення. Рівень задоволеності мешканців з функціональності Народного дому 

Звіт за результатами реалізації  проекту/ програми. Дослідження умов проживання та якості публічних послуг 

Директор Народного дому, сільська рада 

Місцевий бюджет, ДФРР 

2021 

2.1.2 Перекриття даху в будинку культури с. Верхніи  Вербіж 

Відновлений дах будинку культури 

Збільшення функціональності будинку культури 

Рівень задоволеності мешканців з функціональності об’єкту 

Дослідження умов проживання та якості публічних послуг 

Директор будинку культури, сільська рада 

Місцевий бюджет, ДФРР 

2021 

2.1.3 Капітальний ремонт (термомодернізація) навчальних закладів, бюджетних установ громади 

Проведена термомодернізація об’єктів 

Зменшення витрат з місцевого бюджету на опалення об’єкту. Збільшення функціональності школи 

Видатки бюджету на електроенергію та опалення. Рівень задоволеності мешканців з функціональності об’єкту 

Звіт за результатами реалізації  проекту/ програми. Дослідження умов проживання та якості публічних послуг. 

Сільська рада Місцевий бюджет, ДФРР, зовнішні програми допомоги – державні і міжнародні 
2020-

2023 

2.1.4 Переведення опалювальних систем об’єктів комунальної власності на тверде паливо 

Опалення об’єктів комунальної власності здійснюється виключно за використання твердого палива як енергетичного ресурсу 

Зменшення витрат з місцевого бюджету на опалення об’єктів комунальної  власності. Збільшення енергетичної  незалежності громади 

Видатки бюджету на електроенергію та опалення 

Звіт за результатами реалізації  проекту/ програми. Видаткова частина місцевого бюджету 

Сільський голова, сільська рада 

Місцевий бюджет, ДФРР, зовнішні програми допомоги – державні і міжнародні 
2022 

 
 
 
 
 



   2. СТВОРЕННЯ НОВОГО ЕКОЛОГІЧНОГО ОБЛИЧЧЯ ГРОМАДИ 

2.2. Підвищення рівня безпеки мешканців громади від негативних наслідків природніх і техногенних чинників 

 

 Діяльність/ завдання 

Показник реалізації 
діяльності / 
завдання (продукт) 

Результат реалізації 
діяльності / завдання 

Показник 
оцінювання 
результату 
діяльності 

Джерела перевірки 
показників 

Відповідальний 
за виконання 
діяльності чи 
завдання 

Джерела 
фінансування / 
кошти з бюджету 
ОТГ 

Термі
н 
реалі-
зації 2.2.1 Сприяння проведенню робіт з регулювання і укріплення берегів річок у селах громади 

Укріплені берегова лінія річок, що проходять територією громади 

Забезпечення захисту мешканців прибережної лінії від негативних наслідків повеней 

Рівень матеріальної шкоди мешканців від річкових повеней 

Кількість звернень та мешканців щодо відшкодування матеріальних шкод, завданих повенями, середніи  розмір шкоди (в грн.) Дослідження умов проживання та якості публічних послуг 

Сільський голова, старости, сільська рада 

Місцевий і обласний бюджети, ДФРР, зовнішні програми допомоги – державні і міжнародні 

2026 

2.2.2 Зменшення негативного впливу від несанкціонованого вирубування лісів на території  громади 

Кількість рейдів, здійснених працівниками лісового господарства та екологічної комісії. Кількість реалізованих інформаційно-просвітницьких заходів 

Зменшення площі несанкціонованої вирубки дерев 

Площа несанкціонованої вирубки дерев, кількість незаконно зрубаних дерев 

Статистична звітність 

Керівник профільного відділу*, старости 

Місцевий і обласний бюджети 

постійно 

2.2.3 Сприяння проведенню робіт з регулювання і укріплення берегів на перетині 4 річок в с. Нижніи  Вербіж і Верхніи  Вербіж 

Укріплені берегова лінія річок, що проходять територією громади 

Забезпечення захисту мешканців прибережної лінії від негативних наслідків повеней 

Рівень матеріальної шкоди мешканців від річкових повеней 

Кількість звернень та мешканців щодо відшкодування матеріальних шкод, завданих повенями, середніи  розмір шкоди (в грн.) Дослідження умов проживання та якості публічних послуг 

Сільський голова, старости, сільська рада 

Місцевий і обласний бюджети, ДФРР, зовнішні програми допомоги – державні і міжнародні 

2026 



2.2.4 Розроблення і запровадження схеми інформаційно-технічної підтримки домогосподарств, що постраждали від стихійного лиха 

Кількість реалізованих інформаційно-просвітницьких заходів. Розмір матеріально-технічної допомоги домогосподарствам, що постраждали від стихійного лиха 

Підвищення рівня захищеності мешканців, що проживають у прибережній річковій зоні від негативних наслідків повеней 

Рівень прямої матеріальної шкоди мешканців від річкових повеней 

Дослідження умов проживання та якості публічних послуг 

Сільський голова, старости, сільська рада 

Місцевий, обласний і державний бюджети, кошти мешканців 

2021 

* - відділ ЖКГ, інвестицій та соціально-економічного розвитку  



   2. СТВОРЕННЯ НОВОГО ЕКОЛОГІЧНОГО ОБЛИЧЧЯ ГРОМАДИ 

2.3. Створення ефективно діючої системи поводження з твердими побутовими відходами на теренах громади 

 

 Діяльність/ завдання 

Показник реалізації 
діяльності / 
завдання (продукт) 

Результат реалізації 
діяльності / завдання 

Показник 
оцінювання 
результату 
діяльності 

Джерела перевірки 
показників 

Відповідальний 
за виконання 
діяльності чи 
завдання 

Джерела 
фінансування / 
кошти з бюджету 
ОТГ 

Термі
н 
реалі-
зації 2.3.1 Забезпечення 100%-го покриття громади організованим збором твердих побутових відходів 

Діюча на усій території система організованого вивозу твердих побутових відходів 

Забезпечення чистоти навколишнього середовища. Покращення естетичного вигляду громадського простору громади 

Рівень задоволеності мешканців з чистоти навколишнього середовища громади 

Звіт за результатами реалізації  проекту/ програми. Дослідження умов проживання та якості публічних послуг 

Сільський голова, керівник профільного відділу* 

Місцевий бюджет, ДФРР, зовнішні програми допомоги – державні і міжнародні 
2026 

2.3.2 Організація роздільного збирання сміття в усіх селах громади 

Ефективно діюча система роздільного збору сміття 

Забезпечення чистоти навколишнього середовища Формування екологічної  свідомості мешканців 

Рівень задоволеності мешканців з чистоти навколишнього середовища громади 

Звіт за результатами реалізації  проекту/ програми. Дослідження умов проживання та якості публічних послуг 

Сільський голова, екологічна комісія 

Місцевий бюджет, ДФРР, зовнішні програми допомоги – державні і міжнародні 
2022 

2.3.3 Ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території громади 

Кількість ліквідованих несанкціонованих сміттєзвалищ в рік. Кількість несанкціонованих сміттєзвалищ на території  громади 

Охорона навколишнього середовища Покращення естетичного вигляду громадського простору громади 

Рівень задоволеності мешканців з чистоти навколишнього середовища громади 

Щорічнии  звіт за результатами роботи 

Сільський голова, екологічна комісія 

Місцевий бюджет постійно 

2.3.4 Проведення (щомісяця) в навчальних закладах виховних занять на екологічну тематику 

Кількість проведених занять за рік 

Популяризація ідеї  підтримання чистоти навколишнього середовища 

Рівень задоволеності мешканців з чистоти навколишнього середовища громади 

Щорічні звіти. Дослідження умов проживання та якості публічних послуг 

Керівник профільного відділу**, директори комунальних навчальних закладів 

Місцевий бюджет 2021 

* - відділ ЖКГ, інвестицій та соціально-економічного розвитку 

** - відділ освіти, молоді  та спорту, культури, туризму 

 



   3. ФОРМУВАННЯ СЕРЕДОВИЩА, ПРИЯЗНОГО ДЛЯ МЕШКАНЦІВ І ПРИЇЖДЖИХ 

3.1. Покращання інженерно-транспортної інфраструктури в громаді 
 

 Діяльність/ завдання 

Показник реалізації 
діяльності / 
завдання (продукт) 

Результат реалізації 
діяльності / завдання 

Показник 
оцінювання 
результату 
діяльності 

Джерела перевірки 
показників 

Відповідальний 
за виконання 
діяльності чи 
завдання 

Джерела 
фінансування / 
кошти з 
бюджету ОТГ 

Термі
н 
реалі-
зації 3.1.1 Забезпечення централізованого водопостачання в селах громади 

Довжина прокладеного водогону. Кількість домогосподарств, підключених до системи централізованого водопостачання 

Підвищення ефективності системи водопостачання населення 

Рівень задоволеності мешканців з числа різних вікових і соціальних груп жінок і чоловіків   об’єднаної громади якістю водопостачання 

Звіт за результатами реалізації проекту/ програми. Дослідження умов проживання та якості публічних послуг 

Сільський голова, сільська рада 

Місцевий бюджет, ДФРР, зовнішні програми допомоги – державні і міжнародні 
2026 

3.1.2 Розвиток центральної  каналізаціи ної  системи на теренах об’єднаної  громаді Довжина прокладених каналізаційних труб. Кількість домогосподарств, підключених до централізованої каналізаційної системи 

Підвищення ефективності каналізаційної системи 

Рівень задоволеності мешканців з числа різних вікових і соціальних груп жінок і чоловіків   об’єднаної громади якістю роботи системи водовідведення 

Звіт за результатами реалізації проекту/ програми. Дослідження умов проживання та якості публічних послуг 

Сільський голова, сільська рада 

Місцевий бюджет, ДФРР, зовнішні програми допомоги – державні і міжнародні 
2026 

3.1.3 Капітальний ремонт сільських доріг з твердим покриттям 

Протяжність відремонтованих доріг 

Покращання транспортної комунікації Підвищення рівня безпеки на дорогах Підвищення рівня комфорту пішоходів 

Рівень задоволення мешканців з числа різних вікових і соціальних груп жінок і чоловіків   дорожньою інфраструктурою Кількість ДТП 

Звіт про виконання проекту Дослідження умов проживання та якості публічних послуг 

Сільський голова, старости, сільська рада 

Місцевий бюджет, ДФРР 

2024 

3.1.4 Розвиток мережі доріг з твердим (асфальтним) покриттям 

Протяжність нових доріг з твердим (асфальтним) покриттям 

Покращання транспортної комунікації Підвищення рівня комфорту пішоходів 

Рівень задоволення мешканців з числа різних вікових і соціальних груп жінок і чоловіків   дорожньою 
Звіт про виконання проектів Дослідження умов проживання та якості публічних послуг 

Сільський голова, старости, сільська рада 

Місцевий бюджет, ДФРР 

2024 



інфраструктурою 

3.1.5 Закупівля спеціалізованої техніки  для комунального підприємства  Закуплена згідно специфікації техніка 

Підвищення рівня ефективності роботи КП по підтримці екологічного стану середовища у належному рівні 
Рівень задоволеності мешканців з чистоти навколишнього середовища громади 

Звіт за результатами реалізації проекту. Дослідження умов проживання та якості публічних послуг 

Директор КП, сільська рада 

Місцевий бюджет, ДФРР 

2022 

3.1.6 Закупівля легкового автомобіля підвищеної прохідності для потреб сільської ради 

Закуплений згідно специфікації автомобіль 

Підвищення рівня мобільності та комфорту праці працівників ради 

Рівень продуктивності праці працівників виконавчого органу сільської ради 

Результати внутрішнього аудиту роботи сільської ради 

Сільська рада Місцевий бюджет 2021 

3.1.7 Підвищення рівня безпеки школярів на місцевих дорогах 

Змонтовані у попередньо визначених місцях об’єкти дорожньої інфраструктури, відповідальні за безпеку руху пішоходів 

Покращання транспортної комунікації Підвищення рівня комфорту пішоходів 

Рівень задоволення мешканців дорожньою інфраструктурою 

Звіт про виконання проектів Дослідження умов проживання та якості публічних послуг 

Сільський голова, старости, сільська рада 

Місцевий бюджет, служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області 
2021 

 



  3. ФОРМУВАННЯ СЕРЕДОВИЩА, ПРИЯЗНОГО ДЛЯ МЕШКАНЦІВ І ПРИЇЖДЖИХ  

 3.2. Створення образу громади як регіонального культурного центру 

 

 Діяльність/ завдання 

Показник реалізації 
діяльності / 
завдання (продукт) 

Результат реалізації 
діяльності / завдання 

Показник 
оцінювання 
результату 
діяльності 

Джерела перевірки 
показників 

Відповідальни
й за виконання 
діяльності чи 
завдання 

Джерела 
фінансування / 
кошти з бюджету 
ОТГ 

Термі
н 
реалі-
зації 3.2.1. Будівництво нового приміщення будинку культури с. Великий Ключів 

Збудований та введений в експлуатацію новий будинок культури 

Збільшення можливостеи  реалізації  культурних проектів на теренах с. Великии  Ключів 

Рівень задоволеності різних вікових і соціальних груп жінок і чоловіків  з культурної  пропозиції  
Дослідження умов проживання та якості публічних послуг 

Сільський голова, староста, директор будинку культури, сільська рада 

Місцевий бюджет, ДФРР, зовнішні програми допомоги – державні і міжнародні 
2025 

3.2.2 Сприяння розвиткові народних колективів в селах об’єднаної  громади 

Рівень фінансування з місцевого бюджету діяльності народних колективів. Кількість групових відряджень в межах країни та закордон 

Підвищення іміджу об’єднаної громади як культурного центру 

Кількість запрошень місцевих народних колективів до участі у культурно-масових заходах за межами громади (в т. ч. закордоном) 

Видаткова частина місцевого бюджету. Щорічний звіт керівника профільного відділу* 

Керівник профільного відділу* 

Місцевий бюджет, зовнішні програми допомоги – державні і міжнародні, спонсорські кошти 

Пос-тійно 

3.2.3 Збереження автентичності та надбань духовної сфери (в тому числі популяризація культурної спадщини Карпатського регіону – Церкви Пресвятої Богородиці, яка віднесена до спадщини ЮНЕСКО) 

Відновлення автентичності будівель та збереження надбань 

Збільшення можливостеи  реалізації  культурних проектів на теренах громади, підвищення іміджу громади як регіонального культурного центру, залучення туристів 

Рівень задоволеності мешканців з культурної  та духовної  пропозиції  
Дослідження умов проживання та якості публічних послуг 

Духовенство, сільський голова, працівники сфери культури 

Місцевий бюджет, обласний бюджет, зовнішні програми допомоги – державні і міжнародні, спонсорські кошти  

Пост-тійно 

3.2.4 Технічне переоснащення аудіосистем мережі закладів культури об’єднаної громади 

Закуплена введена в експлуатацію аудіотехніка 

Покращення якості культурних послуг 

Рівень задоволеності мешканців з культурної  пропозиції  Дослідження умов проживання та якості публічних послуг 

Директори будинку культури, сільська рада 

Місцевий бюджет, зовнішні програми допомоги – державні і міжнародні 
2020 

3.2.5 Оптимізація діяльності мережі комунальних сільських бібліотек відповідно до сучасних 
Модернізовані (в т. ч. технічно переоснащені) сільські бібліотеки 

Покращення якості культурних послуг 

Рівень задоволеності різних вікових і соціальних груп жінок Звіт за результатами реалізації  проекту/ програми. Керівник профільного відділу*, директори 
Місцевий бюджет, ДФРР, зовнішні програми допомоги – 

2020 



потреб різних вікових і соціальних груп жінок і чоловіків (надання відпочинкових послуг, проведення подій, тематичних зустрічей, доступність бібліотечних послуг для людей з особливими потребами) 

і чоловіків  з культурної  пропозиції  Дослідження умов проживання та якості публічних послуг 

бібліотек, сільська рада 

державні і міжнародні 

3.2.6 Капітальний ремонт усіх пам’ятників, що знаходяться на території громади 

Відремонтовані пам’ятники 

Покращення культурного образу громади та естетичного вигляду громадського простору 

Рівень задоволеності мешканців з користання публічним простором 

Звіт за результатами реалізації  проекту/ програми. Дослідження умов проживання та якості публічних послуг 

Керівник профільного відділу*, сільська рада, старости 

Місцевий бюджет, спонсорські кошти 

2020 

3.2.7 Розширення міжнародного співробітництва об’єднаної громади у сфері культури 

Кількість укладених на рівні сільської ради та комунальних установ культури угод про співробітництво 

Підвищення іміджу об’єднаної громади як культурного центру 

Кількість запрошень місцевих народних колективів до участі у культурно-масових заходах за межами громади (в т. ч. закордоном) 

Щорічний звіт керівника профільного відділу* та директорів комунальних закладів культури 

Сільський голова, керівник профільного відділу*, керівники комунальних закладів культури 

Місцевий бюджет, кошти міжнародних програм МТД 

Постійно 

3.2.8 Будівництво дренажної системи і системи водовідведення Народного дому в с. Мишин 

Побудована та введена в експлуатацію дренажна система і система водовідведення 

Збільшення функціональності будівлі Рівень задоволеності мешканців з функціональності об’єкту 

Дослідження умов проживання та якості публічних послуг 

Староста, директор Народного дому, сільська рада 

Місцевий бюджет, ДФРР, зовнішні програми допомоги – державні і міжнародні 
2020 

3.2.9 Налагодження співпраці з іншими громадами в питанні надання освітніх послуг комунальними навчальними закладами громади (ДНЗ, школа мистецтв) 

Діюча система фінансування послуг нерезидентами громади 

Збільшення надходжень від надання послуг особам з-поза громади 

Доходи бюджету громади від надання послуг, отримані від інших адмін.-тер. одиниць чи осіб з-поза громади 

Виконання місцевого бюджету 

Сільська рада, керівник профільного відділу* 

Місцевий бюджет, кошти нерезидентів громади (візичних і юридичних осіб) 
2020 

3.2.10 Сприяння проведенню реставрації пам’ятки архітектури національного значення – дерев’яної церкви Різдва Пресвятої Богородиці в селі Нижній Вербіж (занесено у список світової спадщини 

Відреставрована церка Різдва Пресвятої Богородиці в селі Нижній Вербіж 

Збережена пам’ятка світового значення, підвищення іміджу об’єднаної громади як культурного центру 

Рівень задоволеності мешканців з культурної  та духовної  пропозиції  
Звіт за результатами реалізації  проекту 

Сільська рада, Місцевий бюджет, обласний, державний бюджет, зовнішні програми допомоги – державні і міжнародні 

2020-2024 



ЮНЕСКО), в.т.ч. завершення виготовлення ПКД на реставраційні роботи 

3.2.11 Проведення реконструкції адмінбудівлі  
 с. Великий Ключів, вул.Відродження 15а, із зміною його профільного призначення на Молодіжний Центр 

Діючии  у новому приміщенні Молодіжний Центр 

Підвищення іміджу об’єднаної громади як культурного центру, покращення якості культурних послуг 

Рівень задоволеності місцевої  молоді з культурної  пропозиції  Дослідження умов проживання та якості публічних послуг 

Сільська рада, староста, керівник профільного відділу 

Місцевий бюджет, ДФРР, зовнішні програми допомоги – державні і міжнародні 
2021 

* - відділ освіти, молоді  та спорту, культури, туризму 

  



  3. ФОРМУВАННЯ СЕРЕДОВИЩА, ПРИЯЗНОГО ДЛЯ МЕШКАНЦІВ І ПРИЇЖДЖИХ  

3.3. Розвиток спортивної та відпочинкової інфраструктури 

 

 Діяльність/ завдання 

Показник реалізації 
діяльності / 
завдання (продукт) 

Результат реалізації 
діяльності / завдання 

Показник 
оцінювання 
результату 
діяльності 

Джерела перевірки 
показників 

Відповідальний за 
виконання 
діяльності чи 
завдання 

Джерела 
фінансування 
/ кошти з 
бюджету ОТГ 

Термін 
реалі-
зації 3.3.1. Будівництво модульного спортзалу для Нижньовербізького ліцею 

Побудований та введений в експлуатацію об’єкт 

Збільшення для місцевої  молоді можливостеи  відпочинково-спортивної  інфраструктури 

Рівень задоволеності молоді з спортивної  та культурної  пропозиціи  
Дослідження умов проживання та якості публічних послуг 

Директор ЗОШ, сільська рада 

Місцевий бюджет, ДФРР, зовнішні програми допомоги – державні і міжнародні 

2021 

3.3.2 Розбудова мережі дитячих маи данчиків в селах громади 

Кількість побудованих дитячих та спортивних майданчиків 

Збільшені можливостей відпочинку та заняття спортом для місцевої  молоді 
 

 

Рівень задоволеності мешканців з користання відпочинкового простору 

Дослідження умов проживання та якості публічних послуг 

Керівник профільного відділу*, сільська рада 

Місцевий бюджет, ДФРР, зовнішні програми допомоги – державні і міжнародні 

2020 

3.3.3 Будівництво спортивних майданчиків із штучним покриттям, мультифункціональних спортивних майданчиків для осіб різних вікових категорій 

Кількість побудованих дитячих та спортивних майданчиків 

Збільшені можливостей відпочинку та заняття спортом для усіх категорій і верств населення 

 

 

Рівень задоволеності мешканців з користання відпочинкового простору 

Дослідження умов проживання та якості публічних послуг 

Керівник профільного відділу*, сільська рада 

Місцевий бюджет, ДФРР, зовнішні програми допомоги – державні і міжнародні 

2020-

2022 

3.3.4 Впорядкування громадського простору в центральних частинах сіл об’єднаної громади 

Кількість і площа відновлених/ відремонтованих зон відпочинку 

Зростання рекреаційних/ відпочинкових можливостей для мешканців  
Рівень задоволеності мешканців різних вікових і соціальних груп з користання відпочинкового простору 

Дослідження умов проживання та якості публічних послуг 

Сільський голова, старости, сільська рада 

Місцевий бюджет, ДФРР, зовнішні програми допомоги – 

2022 



державні і міжнародні 
3.3.5 Капітальний ремонт шкільних площадок навчальних закладів громади 

Кількість м2 відремонтованої площадки 

Збільшення для місцевої  молоді можливостеи  відпочинкової  інфраструктури 

Рівень задоволеності молоді з користання відпочинкового простору 

Дослідження умов проживання та якості публічних послуг 

Староста, сільська рада 

Місцевий бюджет, ДФРР 

2021 

* - відділ освіти, молоді  та спорту, культури, туризму 



  3. ФОРМУВАННЯ СЕРЕДОВИЩА, ПРИЯЗНОГО ДЛЯ МЕШКАНЦІВ І ПРИЇЖДЖИХ  

3.4. Розвиток інституційної спроможності місцевого самоврядування 

 

 Діяльність/ завдання 

Показник реалізації 
діяльності / 
завдання (продукт) 

Результат реалізації 
діяльності / завдання 

Показник 
оцінювання 
результату 
діяльності 

Джерела перевірки 
показників 

Відповідальни
й за виконання 
діяльності чи 
завдання 

Джерела 
фінансування / 
кошти з бюджету 
ОТГ 

Термі
н 
реалі-
зації 3.4.1. Забезпечення діяльності центру надання адміністративних послуг в громаді 

Діючий ЦНАП Підвищення якості роботи виконавчого органу ради 

Кількість адміністративних  послуг, котрі можна отримати «на місці» (без потреби виї зду в раи оннии  та/чи обласнии  центри) 

Внутрішня документація органу самоврядування. Дослідження умов проживання та якості публічних послуг 

Сільський голова, сільська рада 

Місцевий бюджет, кошти з програми DOBRE, ДФРР 

постійно 

3.4.2 Організація діяльності екологічної  комісії , що діє на постіи ніи  основі Переведення діяльності екологічної комісії на постійну основу 

Підвищення рівня екологічного контролю (боротьба із несанкціонованою вирубкою лісів, утворенням стихійних сміттєзвалищ, незаконним вивозом річкового каменю) 

Кількість зафіксованих фактів порушення екологічного законодавства. Кількість складених адмінпротоколів 

Щорічний звіт роботи комісії Сільський голова, сільська рада, голова екологічної комісії сільської ради 

Місцевий бюджет постійно 

3.4.3 Створення в структурі виконавчого органу сільської ради структурної одиниці, відповідальної за сферу архітектури і будівництва 

Діючий в структурі виконавчих органів ради відділ  Підвищення якості роботи виконавчого органу ради 

Кількість послуг/ дозволів/ ліцензіи , які можна отримати «на місці» (без потреби виї зду в раи оннии  та/чи обласнии  центри) 

Внутрішня документація органу самоврядування. Дослідження умов проживання та якості публічних послуг 

Сільський голова, сільська рада 

Місцевий бюджет 2021 

3.4.4 Виокремлення в структурі виконавчого органу сільської ради окремого відділу культури і туризму 

Діючий в структурі виконавчих органів ради відділ 

Підвищення якості роботи виконавчого органу ради у сфері культури і туризму 

Рівень задоволеності мешканців з культурної  пропозиції  Внутрішня документація органу самоврядування. Дослідження умов проживання та 
Сільський голова, сільська рада 

Місцевий бюджет 2021 



якості публічних послуг 

3.4.6 Відкриття в виконавчіи  структурі ради посади фахівця зі спеціалізацією на пошуку фінансування з фондів МТД 

Працевлаштування особи відповідної кваліфікації Підвищення ефективності зусиль громади по залученню коштів МТД 

Обсяг залучених коштів з фондів МТД 

Внутрішня документація органу самоврядування 

Сільський голова, сільська рада 

Місцевий бюджет з 2021 

3.4.7 Розвиток міжнародної  співпраці з органами місцевого самоврядування інших краї н ( економічніи , культурніи , молодіжніи  та інших сферах) 
Кількість підписаних угод про співпрацю з ОМС інших країн 

Підвищення якості роботи виконавчих структур ради 

Рівень задоволеності мешканців з роботи виконавчих структур ради 

Дослідження умов проживання та якості публічних послуг 

Сільський голова, сільська рада 

Місцевий бюджет, кошти фондів МТД 

постійно 

3.4.8 Співпраця з іншими громадами в питанні вирішення комунальних проблем (збирання, сортування та вивезення ТПВ, і т. ін.) 
Кількість підписаних угод про співпрацю з ОМС сусідніх ОТГ 

Підвищення ефективності використання коштів, призначених на вирішення зазначених проблем 

Рівень задоволеності мешканців з роботи виконавчих структур ради 

Дослідження умов проживання та якості публічних послуг 

Сільський голова, сільська рада 

Місцевий бюджет, ДФРР, зовнішні програми допомоги – державні і міжнародні 
з 
2020-

2022 

  



  3. ФОРМУВАННЯ СЕРЕДОВИЩА, ПРИЯЗНОГО ДЛЯ МЕШКАНЦІВ І ПРИЇЖДЖИХ  

 3.5. Підвищення якості освітніх і медичних послуг 

 

 Діяльність/ завдання 

Показник реалізації 
діяльності / 
завдання (продукт) 

Результат реалізації 
діяльності / завдання 

Показник 
оцінювання 
результату 
діяльності 

Джерела перевірки 
показників 

Відповідальний 
за виконання 
діяльності чи 
завдання 

Джерела 
фінансування / 
кошти з бюджету 
ОТГ 

Термін 
реалі-
зації 3.5.1. Закупівля діагностичного обладнання для амбулаторіи  об’єднаної  громади 

Закуплене та введене в експлуатацію обладнання 

Покращення діагностики хворіб серед мешканців громади 

Кількість звернень в спеціалізовані діагностичні центри поза межами громади 

Дослідження рівня задоволеності якістю надання медичних послуг (ї ї  первинною ланкою) 
Сільська рада Місцевий бюджет, ДФРР, зовнішні програми допомоги – державні і міжнародні 

2021 

3.5.2 Підвищення рівня технічної оснащеності навчальних закладів громади 

Закуплені та встановлені в школах технічні пристрої згідно із попередньо складеним переліком та специфікацією 

Підвищення якості освітніх послуг 

Рівень задоволеності мешканців якістю надання послуг середньої  освіти 

Дослідження рівня задоволеності якістю надання освітніх послуг 

Директори шкіл, керівник профільного відділу*,  сільська рада 

Місцевий бюджет, ДФРР, зовнішні програми допомоги – державні і міжнародні 
Пос тійно 

3.5.3 Придбання  сучасних комп’ютерних обладнання для комунальних  закладів освіти 

Введені в експлуатацію спеціалізовані комп’ютерний класи 

Підвищення рівня комп’ютерної грамотності серед місцевої молоді 
Відсоток учнів, які отримали з профільних предметів оцінки, не нижче 8 балів. Кількість учнів, які отримали призові місця на профільних олімпіадах (районний рівень) 

Результати профільних екзаменів та шкільних олімпіад 

Директори шкіл, сільська рада 

Місцевий бюджет, ДФРР, зовнішні програми допомоги – державні і міжнародні 
2021 

3.5.4 Технічне переоснащення актового залу Мишинської ЗОШ (закупівля великого екрану, мультимедійної апаратури, стільців) 
Технічно переоснащений згідно із попередньо прописаними вимогами  актовий зал 

Розширення можливостей реалізації культурних проектів для місцевої молоді. Підвищення якості освітніх послуг 

Кількість реалізованих культурних проектів учнями Мишинської  ЗОШ. Рівень задоволеності мешканців якістю надання послуг середньої  освіти 

Щорічнии  звіт школи. Дослідження рівня задоволеності якістю надання освітніх і культурних послуг 

Директор школи, сільська рада 

Місцевий бюджет, зовнішні програми допомоги – державні і міжнародні 
2020 



3.5.5 Забезпечення Нижньовербізької амбулаторії сімейної медицини централізованим водопостачанням 

Підключена до центральної системи водопостачання амбулаторія 

Підвищення якості медичних послуг  Рівень задоволеності мешканців якістю надання медичних послуг на первинніи  ланці 
Дослідження рівня задоволеності якістю надання медичних послуг (ї ї  первинною ланкою) 

Головний лікар амбулаторії, сільська рада 

Місцевий бюджет, ДФРР 

2020 

3.5.6 Переоснащення приміщення майстерні Великоключівської ліцею під шкільну їдальню 

Розміщення шкільної їдальні в колишньому приміщенні шкільної майстерні.  
Підвищення якості освітніх послуг. Рівень задоволеності мешканців якістю надання послуг  освіти 

Дослідження рівня задоволеності якістю надання освітніх послуг 

Директор школи, сільська рада 

Місцевий бюджет 2020 

3.5.7 Переоснащення приміщення шкільної їдальні Великоключівської ліцею. під класний кабінет початкової школи відповідно до вимог програми Нової Української Школи 

Розміщення кабінету початкової школи в колишньому приміщенні шкільної їдальні.  
Підвищення якості освітніх послуг. Рівень задоволеності мешканців якістю надання послуг  освіти 

Дослідження рівня задоволеності якістю надання освітніх послуг 

Директор школи, сільська рада 

Місцевий бюджет 2020 

* - відділ освіти, молоді  та спорту, культури, туризму 

 

 

 

Секретар   сільської ради                                                         Наталія  Андрушко 


