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……………..……………….. 

Печатка громади  
 

Звіт про впровадження Стратегії Розвитку Нижньовербізької об’єднаної територіальної громади  
Станом на день: 08.06.2019 

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

очікуваних показників результатів.  
 

 
1.1. Формування образу об’єднаної громади як інвестиційного 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 земельного 
фонду громади 

В процесі 
реалізації 

Сформований 
каталог/ карта 
земельного фонду 
громади 

Каталог 
земельного фонду 
громади 

--- При передачі земель в 
управління 
територіальною 
громадою передана 
менше 50% усього 
місцевого земельного 
фонду (в першу чергу – 
землі 
сільськогосподарського 
користування  

Спільно з програмою 
DOBRE підготовлено та 
затверджено заявка. 
Проектом передбачено 
проведення 
інвентаризації земель с. 
Нижній Вербіж та 
виготовлення 
Генерального плану с. 
Нижній Вербіж з 
розширенням меж 
населеного пункту 

2. Розроблення містобудівної 
документації населених 
пунктів (Генплану, схеми 
планування території) 

В процесі 
реалізації 

Розроблені і 
затверджені 
рішенням ради 
громади Генеральні 
плани та схеми 
планування 
територій населених 
пунктів 

Узгоджений проект 
із розроблення 
Генерального 
плану с. Нижній 
Вербіж 

РВ межах 
робочого часу 

працівників 
апарату ради 

 В рамках програми 
DOBRE передбачено 
фінансування робіт 
(узгоджено з 
керівництвом 
Програми) із 
виготовлення 
Генерального плану с. 
Нижній Вербіж, який 
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передбачає розширення 
меж населеного пункту. 
Планова вартість робіт - 
961,9 тис. грн. 

 

  



 

 

 

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE) 

 

3 

 
1.2. Розширення можливостей місцевого агропромислового комплексу 

 
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 створенню та 
розвитку малих 
фермерських,  
індивідуальних підсобних 
господарств, кооперативів у 
сфері прийому та переробки 
сільськогосподарської 
продукції 

В процесі 
реалізації 

Збільшення 
привабливості та 
рівня знань про 
кооперативну форму 
ведення сільського 
господарства 

Декларація 
готовності до 
кооперації з боку 
місцевих 
підприємців, що 
займаються 
садівництвом 

В межах 
робочого часу 

працівників 
апарату ради 

Відсутність належної 
обслуговуючої 
інфраструктури для 
садівництва 

В рамках визначення 
пріоритетів місцевого 
економічного розвитку 
підтримка розвитку 
кооперативів була 
визначена одним із 
пріоритетів. Було 
визначено коло 
підприємців, які 
потенційно готові 
становити основу 
майбутнього 
кооперативу. Однак, з 
огляду на більший 
рівень напрацювань та 
більш комплексний 
вплив на розвиток 
громади, кошти 
програми DOBRE було 
вирішено 
сконцентрувати на 
напрямку інвентаризації 
земельного фонду 
громади та подальшому 
розробленні 
містобудівної 
документації 
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1.3. Розвиток туристичного потенціалу 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. Формування туристичних 
продуктів громади 

В процесі 
реалізації 

Сформований пакет 
туристичних 
продуктів об’єднаної 
громади 

Пакет туристичних 
продуктів 
знаходиться в 
процесі 
формування 

В межах 
робочого часу 

працівників 
апарату ради 

Перевантаженість 
працівників апарату 
ради виконанням 
поточних завдань 

В громаді активно 
формується 
фестивальний напрямок 
туризму, також 
визначено апітерапія (с. 
Мишин) як потенційний 
туристичний продукт 

2. Створення відпочинкових 
зон кемпінгового типу в 
селах громади 

В процесі 
реалізації 

Кількість створених 
відпочинкових зон 
кемпінгового типу 

В процесі 
створення 1 
відпочинкова зона 

70 тис. грн. --- В с. Великий Ключів є 
місцевість «Співоче 
поле», яке визначено 
для формування на ній 
відпочинкової зони/ 
зони кемпінгового типу. 
Планується запуск у 
серпні місяці цього року 

3. Формування комплексу 
промо-матеріалів для 
висвітлення туристичних 
можливостей громади 

Завершене Підготовлений 
промо-пакет 

Підготовлений 
промо-пакет 

7,5 тис. 4рн.. --- Пакет друкованих 
промо-матеріалів 
розроблений власними 
силами. В ньому 
представлено основні 
туристичні принади 
громади 

4. Запровадження  комплексу 
заходів 4подієвого туризму 
(тематичні фестивалі, 
святкування) 

В процесі 
реалізації 

Перелік фестивалів/ 
інших тематичних 
заходів, що 
проводяться в 
громаді із заданою 
періодичністю 
Кількість осіб, що 
відвідали 
організовані заходи 

В громаді 
періодично 
проходять 2 
фестивалі. 
Концепція 1 заходу 
знаходиться в 
процесі 
розроблення 
Заходи відвідало 
близько 800 осіб 

989,3 тис. 4рн.. В процесі реалізації 
open-air фестивалів 
погодний чинник 
суттєво впливає на 
успішність проведення 
заходу. 
Діяльність 
енергетичних 
операторів, які 
надають дозволи на 

Окрім діючих 
фестивалів, у с. Мишин 
спільно з програмою 
DOBRE планується 
започаткувати 
проведення фестивалю 
на вільній місцевості, де 
розвивається належна 
інфраструктура (місця 
для сидіння, викопана 
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енергозабезпечення 
організовуваних 
заходів 

криниця, проводиться 
світло). Планується 
також закупити 
мобільну сцену та 
енергогенератори 

5. Утримання в належному 
стані  річкових пляжів на 
теренах об’єднаної громади 
(із врахуванням повеневого 
фактору) 

В процесі 
реалізації 

Кількість 
облаштованих 
річкових пляжів 

Потенційні місця 
для об лаштованих 
річкових пляжів в 
процесі 
визначення 

20 тис. грн. Повеневий чинник Минулого року 
здійснювалось лише 
прибирання місцевих 
пляжів від побутового 
сміття. Потенціал для 
облаштування пляжних 
зон розглядається на 
розумній відстані (100 
м) від річок 

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

В процесі 
реалізації 

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

Розміщена 
інформація 
українською 
мовою на 
офіційному сайті 
ОТГ та (частково) 
на зовнішніх 
тематичних сайтах 

--- Відсутність в апараті 
ради спеціаліста, який 
би дублював 
українську версію 
матеріалу на іноземні 
мови 

Вичерпна інформація 
українською мовою про 
туристичні принади 
громади розміщена 
лише на офіційному 
Інтернет-ресурсі 
громади. На зовнішніх 
інтернет-ресурсах є 
інформація лише про 
церкву Різдва Пресвятої 
Богородиці (с. Нижній 
Вербіж), занесену до 
світової спадщини 
UNESCO. 
Періодично (в міру 
проведення) 
висвітлюється  в 
регіональних ЗМІ (в т.ч. 
в «Зеркалі Коломиї) 
інформація про 
фестивалі та інші 
заходи, що проходять в 
громаді 

 



 

 

 

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE) 

 

6 

 
2.1. Підвищення рівня енергоефективності об’єктів соціально-культурної 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. Термомодернізація 
Нижньовербізької ЗОШ 
(перекриття даху, утеплення 
фасаду) 

В процесі 
реалізації 

Проведена 
термомодернізація 
об’єкту 

Розроблено 
проектно-
кошторисну 
документацію 

45 тис. грн. Невизначеність із 
можливістю реалізації 
завдання з огляду на 
повну залежність його 
фінансування від 
результатів 
проведення конкурсу 
проектів ДФРР 

Минулого року 
розроблено проектно-
кошторисну 
документацію на на 
перекриття даху 
Нижньовербізького 
ліцею із застосуванням 
енергозберігаючих 
технологій. Проект 
поданий на конкурс до 
ДФРР. Загальна 
передбачувана сума 
робіт  (перекриття даху, 
протипожежні заходи) – 
6200 тис. грн. 

2. Переведення опалювальних 
систем об’єктів комунальної 
власності на тверде паливо 

В процесі 
реалізації 

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

Перехід на нову 
систему опалення 
розпочато 

192 тис. грн.  Виготовлено проектно-
кошторисну 
документацію на 
будівництво нової 
котельні на твердому 
паливі. В 
Нижньовербізькому  
ліцею проводиться 
тендер на визначення  
переможця. Всього на 
ПКД за даним 
напрямком витрачено 
192 тис. грн. 

3. Перекриття даху 
адміністративної будівлі в с. 
Великий Ключів 

В процесі 
реалізації 

Відновлений дах 
приміщення кол. 
Великоключівської 
сільської ради 

Реалізація проекту 
знаходиться на 
завершальній 
стадії 

1490 тис. грн. 
(загальна 

кошторисна 
вартість 

--- Реалізацію завдання 
розпочато у 2018 році та 
заплановано завершити 
в поточному періоді. В 
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рамках проекту 
передбачено 
проведення 
комплексного 
капітального ремонту 
приміщення, в т.. 
перекриття даху 
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2.2. Підвищення рівня безпеки мешканців громади від негативних наслідків природних і техногенних чинників 

  
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 проведенню робіт 
з регулювання і укріплення 
берегів річок селах громади 

В процесі 
реалізації 

Укріплені берегова 
лінія річок, що 
проходять 
територією громади 

Проведення 
берегоукріплювальних 
робіт не розпочато 

В межах  
робочого часу 

працівників 
апарату ради 

Напрямки, населені 
пункти, по яких 
витрачаються кошти 
обласного фонду, не є 
об’єктивними та 
залежать від 
лобіювання обласних 
депутатів  

Подані відповідні 
запити по виділенню 
коштів із обласного 
фонду охорони 
навколишнього 
середовища 

2. Зменшення негативного 
впливу від 
несанкціонованого 
вирубування лісів на 
території громади 

В процесі 
реалізації 

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

Рейди проводяться 
місцевими 
активістами 

Громадський 
актив 

Відсутність 
повноважень щодо 
відслідковування та 
подальшого 
покарання 
несанкціонованої 
вирубки лісів 

Депутатська екологічна 
комісія постійно ставить 
зазначене питання на 
порядок денний. 
Безпосередні рейди, які 
є частковим заходом із 
боротьби з 
несанкціонованим 
вирубуванням лісів, 
здійснюють громадські 
активісти сіл ОТГ 

3. Сприяння проведенню робіт 
з регулювання і укріплення 
берегів на перетині 4 річок в 
с. Нижній Вербіж і Верхній 
Вербіж 

В процесі 
реалізації 

Укріплені берегова 
лінія річок, що 
проходять 
територією громади 

Проведення 
берегоукріплювальних 
робіт не розпочато 

В межах  
робочого часу 

працівників 
апарату ради 

Напрямки, населені 
пункти, по яких 
витрачаються кошти 
обласного фонду, не є 
об’єктивними та 
залежать від 
лобіювання обласних 
депутатів 

С. Верхній Вербіж є 
унікальним для України 
селом, де сходяться в й 
місцевості 4 великі 
гірські річки. Саме ця 
специфіка є одним із 
головних аргументів 
для місцевої влади 
коли вона робить запит 
на проведення робіт з 
регулювання і 
укріплення берегів 
річок 
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4. Розроблення і 
запровадження схеми 
інформаційно-технічної 
підтримки 
домогосподарств, що 
постраждали від стихійного 
лиха 

В процесі 
реалізації 

Кількість 
реалізованих 
інформаційно-
просвітницьких 
заходів 

Інформування 
відбувається постійно, 
не в рамках окремих 
зазодів 

--- Інформація про 
загрозу повеней 
сприймається 
належним чином лише 
частиною населення 

Робота з інформування 
відбувається у тісній 
співпраці із Державною 
службою в 
надзвичайних ситуаціях 
та стосується 
попередження 
населення про загрозу 
повеней 
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2.3. Створення ефективно діючої системи поводження з твердими побутовими відходами на теренах 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. Забезпечення 100%-го 
покриття громади 
організованим збором 
твердих побутових відходів 

В процесі 
реалізації 

Діюча на усій 
території система 
організованого 
вивозу твердих 
побутових відходів 

Діюча (25%) на 
території  система 
організованого вивозу 
твердих побутових 
відходів із 
використанням 
сміттєвих ба 

1962328,97 грн. Потреба врахування 
неплатоспроможності 
деяких верств 
населення 

В рамках фінансової 
підтримки програми 
DOBRE закуплено 
сучасний сміттєвоз.  875 
тис. грн. із вказаної 
суми. 
Також сільською радою 
проведено тендер на 
придбання 
індивідуальних 
сміттєвих баків.  
Розраховано тариф на 1 
вивіз сміття з 
домогосподарства – 
складає близько 39 грн. 

2. Ліквідація стихійних 
сміттєзвалищ на території 
громади 

Завершене 
(реалізується 

постійно) 

Діюча на усій 
території система 
організованого 
вивозу твердих 
побутових відходів 

Було прибрано великі 
території лісу,  біля 
річок та інші території, 
які цього потребували 

20 тис. грн. Недостатній рівень 
екологічної свідомості 
мешканців 

Нижньовербізька 
сільська рада 
проводила (і проводить 
на сьогодні ліквідацію  
стихійних сміттєзвалищ 
силами власного 
комунального 
підприємства 

3. Впровадження у навчальні 
програми місцевих шкіл 
занять з екологічної етики 

 Впроваджені у 
навчальні програми 
шкіл уроки з 
екологічного 
етикету 

Питання екологічного 
етикету розглядаються 
у рамках окремої 
програми 

--- --- Учень 11 класу 
Нижньовербізького  
ліцею Богдан Гринків 
здобув 3 місце в області 
з на олімпіаді 
екологічного 
спрямування 
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3.1. Покращання інженерно-транспортної інфраструктури в громаді 

  
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 
сільських доріг з твердим 
покриттям 

В процесі 
реалізації 

Протяжність 
відремонтованих 
доріг 

Прохання уточнити 
довжину 
відремонтованих 
доріг минулого року 

2500 тис. грн. 
(2017 рік 

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

Проводився  
капітальний ремонт 
вулиць Довбуша, 
Коновальця , Шевченка 
в с. Нижній Вербіж ; 
вул. Відродження в с. 
Великий Ключів . У 2019 
р. планується ремонт 
вул. Л. Українки в с. 
Верхній Вербіж. 

2. Розвиток мережі доріг з 
твердим (асфальтним) 
покриттям 

В процесі 
реалізації 

Протяжність 
відремонтованих 
доріг 

1 кілометр 1700 тис. грн. Брак коштів Асфальтувався відрізок 
дороги у Нижньому 
Вербіжі, що веде до 
сільського цвинтаря 

3. Закупівля спеціалізованої 
техніки  для комунального 
підприємства 

Завершене Закуплена згідно 
специфікації техніка 

Закуплено 2 од. 
спеціалізованої 
техніки і причіп 

1521 тис. грн --- Використовувались 
кошти інфраструктурної 
субвенції, за яку 
закуплено екскаватор, 
трактор та причіп. 
Відбулася передача 
техніки КП «Благоустрій 
ОТГ»,що знаходиться в 
с. Мишин. 
Підприємство  надає 
послуги жителям  
громади  у розчищенні 
доріг від снігу , 
пішохідних доріжок. 

4. Підвищення рівня безпеки 
школярів на місцевих 
дорогах 

В процесі 
реалізації 

Змонтовані у 
попередньо 
визначених місцях 
об’єкти дорожньої 

Змонтовано дорожні 
знаки 

Кошти обласної 
служби 

автомобільних 
доріг 

Відсутність ефективної 
співпраці з обласною 
службою 
автомобільних доріг 

Змонтовано дорожні 
знаки з 
люмінесцентною 
підсвіткою. Планється 
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інфраструктури, 
відповідальні за 
безпеку руху 
пішоходів 

Необгрунтовано 
висока вартість 
встановлення 
світлофорів (близько 2 
млн. грн.)  

встановити 2 
світлофори (поруч з 
Мишинською та 
Нижньовербізькою 
школами 
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3.2. Створення образу громади як регіонального культурного центру 

  
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 розвиткові 
народних колективів в селах 
об’єднаної громади 

Завершене 
(реалізується 

постійно) 

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

Громада частково 
фінансує транспортні 
витрати 

40 тис. грн. Брак коштів Народні колективи сіл 
громади стають 
постійними 
переможцями та 
лауреатами фестивалів, 
що проходять в Україні. 
Окрім іншого, з 
місцевого бюджету 
профінансовано 
закупівлю костюмів 
колективу та придбала 
штори в Клуб 
с.В.Вербіж. 

2. Технічне переоснащення 
аудіосистем мережі 
закладів культури 
об’єднаної громади 

В процесі 
реалізації 

Закуплена введена в 
експлуатацію 
аудіотехніка 

Закуплена введена в 
експлуатацію 
аудіотехніка у 2 
заклади культури 
громади 

80 тис. грн. Брак коштів Закуплене обладнання 
в Музичну школу с. 
Нижній Вербіж на суму 
20 тис. грн. та у 
сільський клуб 
Верхнього Вербіжа на 
суму 60 тис. грн. 

3. Розширення міжнародного 
співробітництва об’єднаної 
громади у сфері культури 

В процесі 
реалізації 

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

Ведуться переговори 
про переукладення 1 
угоди 

В межах 
робочого 

навантаження 
працівників 

апарату ради 

Перевантаженість 
працівників апарату 
ради виконанням 
поточних завдань 

Переговори ведуться 
щодо переукладення 1 
угоди кол. сільської 
ради з однією з 
польських гмін 

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

В процесі 
реалізації 

Побудована та 
введена в 
експлуатацію 
дренажна система і 
система 

Проведені роботи по 
поглибленню 
дренажних ровів 
навколо будівлі 

Громадський 
актив 

Брак коштів Поглиблено дренажні 
рови навколо будівлі. 
Роботи здійснювались 
силами самих 
мешканців села 
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водовідведення 

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

В процесі 
реалізації 

Діюча система 
фінансування послуг 
нерезидентами 
громади 

Частково діюча 
система фінансування 
послуг нерезидентами 
громади 

В межах 
робочого 

навантаження 
працівників 

апарату ради 

Вартість навчання у 
школі мистецтв 
знаходиться суттєво 
нижче від собівартості 
послуг, що надаються 
 

«Рух» здобувачів 
відбувається у 2 
сторони: учні закладів 
загальної освіти 
громади частково 
навчаються у освітніх 
закладах м. Коломиї. 
Натомість в 
Нижньовербізькій 
школі мистецтв, яка 
минулого року таким 
чином отримала 
фінансування близько 
20 тис. грн. 

6. Проведення реконструкції 
адмінбудівлі Амбулаторії 
Загальної Практики 
Сімейної Медицини 
 с. Великий Ключів із зміною 
його профільного 
призначення на 
Молодіжний Центр 

В процесі 
реалізації 

Діючий у новому 
приміщенні 
Молодіжний Центр 

Молодіжний центр в 
процесі створення 

135 тис. грн. --- Кошти виділяються в 
рамках міні грантів 
програмою DOBRE. 
Передбачає оснащення 
спортивних кімнат. 
Ремонтні роботи 
плануються 
здійснювати в 
поточному році за 
власний кошт 
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3.3. Розвиток спортивної та відпочинкової 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. Розбудова мережі дитячих 
майданчиків в селах 
громади 

В процесі 
реалізації 

Кількість 
побудованих 
дитячих та 
спортивних 
майданчиків 

Побудовано 3 об’єкти 400 тис. грн. --- Майданчики 
побудовано за спів 
фінансуванням з 
програми DOBRE: 123,6 
тис. грн. із зазначеної 
суми (третина) – кошти 
місцевого бюджету. У 
2018 р. в облаштовано 
в  с. Мишин дитячий 
майданчик. Також  на 
території 
Великоключівського і 
Нижньовербізького 
ліцеїв об лаштовані 
ігрові майданчики. 

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

В процесі 
реалізації 

Кількість 
побудованих 
дитячих та 
спортивних 
майданчиків 

Побудовано 1 об’єкт 1182 тис. грн. --- 2018 р. в с. В.Вербіж  
відкрито стадіон із 
штучним покриттям. 
Зараз виготовляється 
ПКД на облаштування 
спортивного 
майданчика із штучним 
покриттям в 
Мишинській гімназії 

3. Впорядкування 
громадського простору в 
центральних частинах сіл 
об’єднаної громади 

В процесі 
реалізації 

Кількість і площа 
відновлених/ 
відремонтованих 
зон відпочинку 

В процесі 
впорядкування 
простір в центральній 
частині с. Мишин 

989,3 тис. 15грн. Ризик забруднення 
центральної частини 
села приїжджими 

В рамках 
співфінансування з 
програми DOBRE 
проводиться 
облаштування 
центральної частини с. 
Мишин з подальшим її 
використанням під 
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проведення культурно-
масових заходів 
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3.4. Розвиток інституційної спроможності місцевого самоврядування 

  
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. Створення в громаді центру 
надання адміністративних 
послуг 

В процесі 
реалізації 

Діючий ЦНАП Відремонтоване 
приміщення під ЦНАП 

550 тис. грн. Затримки із 
реалізацією 
зобов’язань програми 
ULEAD  

Громада стала 
учасником Програми 
ULEAD (друга когорта). 
В рамка проекту 
програма повинна 
поставити обладнання 
та програмне 
забезпечення для ЦНАП 
За власні кошти 
капітально 
відремонтовано 
приміщення сільської 
ради с.Нижній Вербіж, в 
т.ч. під потреби ЦНАП. 
Для цього використано 
кошти інфраструктурної 
субвенції 

2. Підвищення фахового рівня 
працівників виконавчого 
органу (курси, навчання, 
семінари і т. ін.) 

Завершене 
(реалізується 

постійно) 

Кількість 
адміністративних 
послуг, які можна 
отримати на місці. 
Рівень 
задоволеності 
мешканців з 
адміністративних 
послуг, що 
надаються в громаді 

Це  дає можливість 
обмінятися досвідом з 
іншими громадами  та 
отримати  додаткові 
знання від фахівців, 
які запрошені  у  
обласний центр. 

5 тис. грн. --- Фахівці постійно 
відвідують курси з 
підвищення кваліфікації 
при Івано-
Франківському 
обласному центрі 
перепідготовки та 
підвищення 
кваліфікації. Також 
користуються іншими 
навчальними заходами, 
що організовуються в 
рамках міжнародних 
програм, таких як 
DOBRE, ULEAD, DESPRO 
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3. Відкриття в виконавчій 
структурі ради посади 
фахівця зі спеціалізацією на 
пошуку фінансування з 
фондів МТД 

В процесі 
реалізації 

Працевлаштування 
особи відповідної 
кваліфікації 

Пошук відповідного 
фахівця триває 

В межах 
робочого 

навантаження 
працівників 

апарату ради 

Нестача фахівців 
відповідної 
кваліфікації 
Невідповідне 
сучасним умовам 
ринку праці 
пропоноване 
матеріальне 
забезпечення 

Пошук відповідного 
фахівця триває 

4. Розвиток міжнародної 
співпраці з органами 
місцевого самоврядування 
інших країн ( економічній, 
культурній, молодіжній та 
інших сферах) 

В процесі 
реалізації 

Кількість підписаних 
угод про співпрацю 
з органами 
місцевого 
самоврядування 
інших країн 

Ведуться переговори 
про переукладення 1 
угоди 

В межах 
робочого 

навантаження 
працівників 

апарату ради 

Перевантаженість 
працівників апарату 
ради виконанням 
поточних завдань 

Ведуться  перемовини 
щодо переукладення 1 
угоди колишньої 
сільської ради з однією 
з польських гмін у 
форматі ОТГ 

5. Співпраця з іншими 
громадами в питанні 
вирішення комунальних 
проблем (збирання, 
сортування та вивезення 
ТПВ, відсніження доріг і т. 
ін.) 

В процесі 
реалізації 

Кількість підписаних 
угод про співпрацю 
з органами 
місцевого 
самоврядування 
сусідніх ОТГ 

На етапі переговорів 1 
угода про співпрацю 

В межах 
робочого 

навантаження 
працівників 

апарату ради 

Неузгодженість 
долевої участі та змісту 
співпраці 

Ведуться перемовини з 
сусідньою 
Печеніжинською ОТГ 
щодо налагодження 
міжмуніципальної 
співпраці у питанні 
організації роздільного 
збору сміття 

6. Впровадження практики 
громадського 
бюджетування 

Завершене Частка місцевого 
бюджету, виділена 
на фінансування 
проектів 
громадського 
бюджетування. 
Кількість проектів, 
оголошених до 
фінансування в 
рамках 
громадського 
бюджету. 

Частка місцевого 
бюджету, виділена на 
фінансування проектів 
громадського 
бюджетування – 80 
тис. грн. 
Кількість 
реалізовуваних 
проектів - 4 

80 тис. грн. Можливість 
голосування з однієї 
ІР-адреси необмежену 
кількість раз (поки що) 
Пасивність мешканців 

Практика громадського 
бюджетування 
відбувається згідно з 
офіційно прийнятого 
положення. 
Голосування за проекти 
відбувається на сайті 
ОТГ 

7. Створення центру 
соціального розвитку та 
підтримки 

Завершене Діючий центр Діючий центр 426 тис. грн. --- Створено комунальний 
заклад « Центр 
соціального розвитку та 
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підтримки» в с. Верхній 
Вербіж,що знаходиться 
в приміщенні Клубу. За 
кошти програми DOBRE 
закуплено 
проектор, колонки, 2 
ноут-буки, меблі, 
жалюзі, 10 крісел 
Діяльність Центру 
направлена на усі вікові 
категорії мешканців 
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3.5. Підвищення якості освітніх і медичних послуг 

  
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. Закупівля діагностичного 
обладнання для 
амбулаторій об’єднаної 
громади 

В процесі 
реалізації 

Закуплене та 
введене в 
експлуатацію 
обладнання 

Закуплене 
обладнання згідно із 
затвердженим 
переліком 

128 тис. грн. Брак коштів За виділені з місцевого 
бюджету кошти 
закуплено 2 сечових 
аналізатори (60 тис.), 
едектронні 
ваги,глюкометри, 
пульсоксиметри, 2 
спірометри 
Послуги діагностичної 
лабораторії, з огляду на 
вартість обладнання та 
складність 
ліцензування подібного 
закладу, вирішено 
залишити на рівні 
Коломиї (де така 
лабораторія діє) 

2. Запровадження при 
комунальних 
загальноосвітніх школах 
позаурочних занять 
спортивного спрямування 

Завершене Запроваджена 
практика 
позаурочних занять 
спортивного 
спрямування 
(кількість занять у 
розрізі видів спорту, 
їх періодичність) 

Запроваджена 
практика позаурочних 
занять спортивного 
спрямування 

84,4 тис.грн. --- В Нижньовербізькому 
ліцеї діє гурток вільної 
боротьби та настільного 
тенісу. В Мишинській 
гімназії та 
Великоключівському 
ліцеї діє гурток 
туристичного 
спрямування 
Планується також 
створити заснувати 
секцію футболу (поки 
на добровільних 
засадах) 

3. Підвищення рівня технічної В процесі Закуплені та Закуплені та  Брак коштів на Згідно із вимогами НУШ 
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оснащеності шкіл громади реалізації встановлені в 
школах технічні 
пристрої згідно із 
попередньо 
складеним 
переліком та 
специфікацією 

встановлені в школах 
технічні пристрої за 
вимогами НУШ 

повноцінну реалізацію 
завдання 

закуплено 5 
телевізорів, 2 
проектори, меблі 
На потреби ЗЗСО сіл 
Великий Ключів і 
Нижній Вербіж 
закуплено музичну 
апаратуру 

4. Придбання  сучасних 
комп’ютерних навчальних 
класів для комунальних 
загальноосвітніх закладів 

В процесі 
реалізації 

Введені в 
експлуатацію 
спеціалізовані 
комп’ютерний класи 

Обладнано 1 
комп’ютерний клас 

168 тис. грн. Брак коштів на 
повноцінну реалізацію 
завдання 

Закуплено 3 принтери 
та комп’ютерний клас 
для Мишинської 
гімназії 

5. Забезпечення доступом до 
високошвидкісного 
Інтернету шкіл громади 

В процесі 
реалізації 

Забезпечений 
доступ до 
високошвидкісного 
Інтернету у 
комунальних 
школах 

Забезпечений 
(частково) доступ до 
високошвидкісного 
Інтернету у 
комунальних школах 

--- --- Нижньовербізький 
ліцей на 100% 
забезпечений 
високошвидкісним 
інтернетом. Мишинська 
гімназія та 
Великоключівський 
ліцей – на 50% 

6. Закупівля аудіосистем для 
потреб загальноосвітніх 
шкіл громади 

В процесі 
реалізації 

Закуплена та 
встановлена 
аудіосистема 

Закуплена техніка для 
1 навчального закладу 

64 тис. грн. Брак коштів на 
повноцінну реалізацію 
завдання 

У попередньому році 
Великоключівський 
ліцей (актовий зал) 
обладнано новою аудіо 
системою. В поточному 
році планується ремонт 
аудіо системи у 
Нижньовербізькому 
ліцеї 

7. Забезпечення 
Нижньовербізької 
амбулаторії сімейної 
медицини централізованим 
водопостачанням 

Завершене Підключена до 
центральної 
системи 
водопостачання 
амбулаторія 

Підключена до 
центральної системи 
водопостачання 
амбулаторія 

300 тис. грн.  --- Забезпечення 
централізованим 
водопостачанням 
відбувалось разом із 
комплексним 
ремонтом приміщення 

8. Переоснащення 
адмінбудівлі старости  
с. Великий Ключів із зміною 

В процесі 
реалізації 

Розміщення АЗПСМ 
в колишньому 
адмінприміщенні 

Завдання (станом на 
червень 2019 року на 
завершальному етапі 

--- --- Проведені (частково) 
ремонтні роботи у 2018 
році. У поточному році 
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його профільного 
призначення на 
Амбулаторію Загальної 
Практики Сімейної 
Медицини 

старости с.Великий 
Ключів 
вул..Відродження 
,15 

планується їх 
завершення за кошти 
інфраструктурної 
субвенції. 
Завдання потребує 
змістовних змін: 
розділення його на 2 
окремі завдання: 1 – 
пов’язане із ремонтом 
адміністративної 
будівлі; 2 – пов’язане із 
перенесенням та 
пристосуванням 
відремонтованої 
будівлі під потреби 
амбулаторії 
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2. Інформація о запланованих, але НЕРЕАЛІЗОВАНИХ (таких, що НЕ РЕАЛІЗОВУВАЛИСЬ) заходах відповідно до плану, 
прийнятого в стратегії:  

 
 

1.1. Формування образу 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. Підготовка промоційної форми 
каталогу інвестиційних 
пропозицій 

Кінець 2018 року Не реалізується Брак повної інформації про наявну в 
громаді нерухомість (в т.ч. земельні 
ділянки) 

Планується створення каталогу 
інвестиційних пропозицій після 
реалізації інвентаризації земель 
громади. Затримка із виконанням 
цього завдання спричинена 
сезонним фактором проведення 
робіт аерозйомки як частини загалу 
робіт з інвентаризації земельного 
фонду: зйомка повинна 
проводитись в пору року, коли 
дерева не мають листя. Оскільки 
весною такий період, з огляду на 
несприятливі погодні умови, було 
втрачено, очікується відновлення 
аерозйомки в середині осіннього 
періоду 

2. Налагодження співпраці з 
провідними господарюючими 
суб’єктами регіону для 
запровадження системи 
консультування, навчання та 
професійної активізації, а також 
започаткування бізнесу, зокрема 
для жінок, мігрантів, 
неповносправних та старших осіб 

Кінець 2019 року Не реалізується Відсутність затребуваності у 
результатах даного виду діяльності в 
цільової аудиторії  

Потенційна цільова аудиторія 
іншими шляхами вирішує питання 
працевлаштування: виїзд на роботу 
за кордон, пошук роботи в Коломиї 
та/або Івано-Франківську. 
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1.2. Розширення можливостей місцевого агропромислового комплексу 

 
Назва діяльності/завдання та 

коротка характеристика 

Планований термін 

реалізації 
Статус реалізації 

Проблеми в реалізації  завдання 

(наприклад, причини запізнень) 
 Додаткові примітки  

1. Поширення практики 
сільськогосподарської кооперації 
на території громади 

Кінець 2020 року Не реалізується Відсутність громадської підтримки та 
підтримки з боку суб’єктів 
господарювання практики 
сільськогосподарської кооперації 

--- 
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1.3. Розвиток туристичного потенціалу громади 

 
Назва діяльності/завдання та 

коротка характеристика 

Планований термін 

реалізації 
Статус реалізації 

Проблеми в реалізації  завдання 

(наприклад, причини запізнень) 
 Додаткові примітки  

1. Сприяння створенню садиб 
сільського зеленого туризму на 
території громади (інформаційно-
консультаційна підтримка, 
податкові пільги і т. ін.) 

Постійно Не реалізується Перевантаженість працівників апарату 
ради виконанням поточних завдань 
Відсутність релевантної інформації про 
діяльність «зелених садиб» на 
території громади 

В громаді офіційно діють лише 1 
об’єкт готельного бізнесу. Однак це 
не формат «зеленої садиби, а 
«класичний» готель, розрахований 
радше на приїжджих до Коломиї 

2. Створення і забезпечення 
безкоштовного розповсюдження 
туристичної карти громади 

Кінець 2020 року Не реалізується Перевантаженість працівників апарату 
ради виконанням поточних завдань 
 

--- 

3. Розроблення туристичних 
маршрутів, що пролягають 
територією громади 

Кінець 2018 року Не реалізується Перевантаженість працівників апарату 
ради виконанням поточних завдань 
Перевантаженість працівників апарату 
ради виконанням поточних завдань 

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

 
Назва діяльності/завдання та 

коротка характеристика 

Планований термін 

реалізації 
Статус реалізації 

Проблеми в реалізації  завдання 

(наприклад, причини запізнень) 
 Додаткові примітки  

1. Відновлення опалювальної 
системи в Народному домі с. 
Нижній Вербіж 

Кінець 2020 р. Реалізацію завдання 
відкладено 

Брак коштів На поточний рік виконання жодних 
робіт не планується. Ймовірний їх 
початок – наступного року 

2. Перекриття даху в будинку 
культури с. Верхній Вербіж 

Кінець 2020 р. Реалізацію завдання 
заплановано на 2020 

рік 

Брак коштів --- 

3. Утеплення фасаду дитячого 
навчального закладу в с. Мишин 

Кінець 2020 р. Реалізацію завдання 
заплановано на 2020 

рік 

Брак коштів --- 

4. Заміна вікон в амбулаторії ЗПСМ 
с. Великий Ключів 

Кінець 2020 р. Реалізацію завдання 
відкладено 

Брак коштів На поточний рік виконання жодних 
робіт не планується. Серед 
пріоритетів майбутнього року це 
завдання також поки що не 
значиться 

 
  



 

 

 

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE) 

 

27 

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

 
Назва діяльності/завдання та 

коротка характеристика 

Планований термін 

реалізації 
Статус реалізації 

Проблеми в реалізації  завдання 

(наприклад, причини запізнень) 
 Додаткові примітки  

1. Проведення (щомісяця) в 
комунальних ДНЗ виховних 
занять на екологічну тематику 

Кінець 2020 року Не реалізується Перевантаженість працівників апарату 
ради виконанням поточних завдань 

Навчання екологічного 
спрямування проходили вихователі 
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3.1. Покращання інженерно-транспортної інфраструктури в громаді 

 
Назва діяльності/завдання та 

коротка характеристика 

Планований термін 

реалізації 
Статус реалізації 

Проблеми в реалізації  завдання 

(наприклад, причини запізнень) 
 Додаткові примітки  

1. Забезпечення централізованого 
водопостачання в селах громади 

Кінець 2026 року Не реалізується Брак коштів Визнається актуальність завдання. 
Планується при цьому 
використовувати власні джерела 
питної води (свердловини) 

2. Розвиток центральної 
каналізаційної системи на теренах 
об’єднаної громаді 

Кінець 2026 року Не реалізується Брак коштів --- 

3. Закупівля легкового автомобіля 
підвищеної прохідності для 
потреб сільської ради 

2022 Не реалізується Брак коштів 
Боязнь громадського осуду 

--- 
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3.2. Створення образу громади як регіонального культурного центру 

 
Назва діяльності/завдання та 

коротка характеристика 

Планований термін 

реалізації 
Статус реалізації 

Проблеми в реалізації  завдання 

(наприклад, причини запізнень) 
 Додаткові примітки  

1. Будівництво нового приміщення 
будинку культури с. Великий 
Ключів 

Кінець 2025 року Не реалізується Втрата актуальності виконання 
завдання 

Будинок культури планується 
розташувати в приміщенні кол. 
амбулаторії 

2. Оптимізація діяльності мережі 
комунальних сільських бібліотек 
відповідно до сучасних потреб 
різних вікових і соціальних груп 
жінок і чоловіків (надання 
відпочинкових послуг, 
проведення подій, тематичних 
зустрічей, доступність 
бібліотечних послуг для людей з 
особливими потребами) 

Кінець 2018 року Не реалізується Опір змінам працівників бібліотекарів. 
Брак коштів 

--- 

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

Кінець 2019 року Не реалізується Відсутність гострої потреби у 
капітальному ремонті 

Проводиться лише поточний 
ремонт (9 тис. грн. + громадський 
актив) 
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3.3. Розвиток спортивної та відпочинкової інфраструктури 

 
Назва діяльності/завдання та 

коротка характеристика 

Планований термін 

реалізації 
Статус реалізації 

Проблеми в реалізації  завдання 

(наприклад, причини запізнень) 
 Додаткові примітки  

1. Будівництво модульного 
спортзалу для 
Нижньовербізькому ЗЗСО 

Кінець 2020 року Не реалізується Невиграш конкурсу проектів ДФРР Проект подавався минулого року на 
ДФРР (кошторисна вартість 1500 
тис. грн. Однак його не було 
підтримано 

2. Капітальний ремонт шкільної 
площадки перед 

Кінець 2021 року Реалізацію завдання 
відтерміновано 

Брак коштів --- 
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3.4. Розвиток інституційної спроможності місцевого самоврядування 

 
Назва діяльності/завдання та 

коротка характеристика 

Планований термін 

реалізації 
Статус реалізації 

Проблеми в реалізації  завдання 

(наприклад, причини запізнень) 
 Додаткові примітки  

1. Організація діяльності екологічної 
комісії, що діє на постійній основі 

Кінець 2019 року Не реалізується Деактуалізація завдання 
Брак компетенцій комісії для 
належного виконання нею 
запланованих обов’язків 

Завдання запропоновано вилучити 
зі Стратегії 

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

Кінець 2018 року Не реалізується Деактуалізація завдання На сьогодні планується ці функції 
залишити на рівні району. В 
майбутньому можливе 
перебирання на нижчий рівень цих 
функцій в рамках організації 
міжмуніципальної співпраці 

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

Кінець 2018 року Не реалізується Деактуалізація завдання Раніше планувалось створення 
такого відділу зі статусом 
юридичної особи, однак від цього 
відмовились з огляду на потенційне 
зростання видатків на його 
утримання поряд із невизначеністю 
ефектів від таких дій 
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3.5. Підвищення якості освітніх і медичних послуг 

 
Назва діяльності/завдання та 

коротка характеристика 

Планований термін 

реалізації 
Статус реалізації 

Проблеми в реалізації  завдання 

(наприклад, причини запізнень) 
 Додаткові примітки  

1. Технічне переоснащення актового 
залу Мишинської ЗОШ (закупівля 
великого екрану, мультимедійної 
апаратури, стільців) 

Кінець 2020 року Реалізацію завдання 
відтерміновано 

Брак коштів Виконання завдання в повному 
обсязі заплановано на 2020 рік 

2. Відкриття при комунальних ДНЗ 
факультативних занять для 
поглибленого вивчення 
англійської мови на засадах 
самоокупності 

Кінець 2019 року Не реалізується Деактуалізація завдання Відбулась зміна акцентів, в рамках 
якої результати, до яких було 
сформулювало завдання, було 
переорієнтовано на діяльність 
відкритого минулого року спільно з 
програмою DOBRE Центру 
соціальної взаємодії та підтримки 

3. Переоснащення приміщення 
майстерні Великоключівської 
ЗОШ І-ІІІ ст. під шкільну їдальню 

Кінець 2020 року Не реалізується Деактуалізація завдання Демографічні тенденції засвідчують 
відсутність у середньостроковій 
перспективі потреби у додаткових 
приміщеннях 

4. Переоснащення приміщення 
шкільної їдальні 
Великоключівської ЗОШ І-ІІІ ст. під 
класний кабінет початкової школи 
відповідно до вимог програми 
Нової Української Школи 

Кінець 2020 року Не реалізується Деактуалізація завдання  
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3. Заплановані заходи на поточний рік: 

 
 

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

 
Назва діяльності/завдання та 

коротка характеристика  

Запланований термін 

реалізації   
Статус 

реалізації 

Заплановані 

фінансові 

витрати 

ПРИМІТКИ: 

   ризики / очікувані 

труднощі / умови 

Інші ПРИМІТКИ: 

 

1. Зміцнення матеріально-
технічної бази КП 

Кінець 2024 року Не реалізується --- Перерозподіл пріоритетів 
прикладення зусиль та 
освоєння бюджетних 
коштів 

Напрямок зміцнення 
матеріально-технічної 
бази комунального 
підприємства 
передбачав його 
переорієнтацію на 
діяльність як 
господарюючого 
суб’єкта-потенційного 
конкурента приватних 
підприємств, що 
здійснюють свою 
діяльність на тих чи 
інших ринках. Однак, 
станом на сьогодні, 
пріоритетні напрямки 
витрачання доступних 
в бюджеті розвитку 
коштів зміщено на 
користь інших завдань 
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2.1. Підвищення рівня енергоефективності об’єктів соціально-культурної інфраструктури 

 
Назва діяльності/завдання та 

коротка характеристика  

Запланований термін 

реалізації   
Статус 

реалізації 

Заплановані 

фінансові 

витрати 

ПРИМІТКИ: 

   ризики / очікувані 

труднощі / умови 

Інші ПРИМІТКИ: 

 

1. Побудова автономної системи 
опалення дитячого садка в с. 
Нижній Вербіж 

Кінець 2019 року В процесі 
реалізації 

2400 тис 34рн.. Затягування проведення 
тендерних процедур (в 
т.ч. шляхом оскарження їх 
учасниками, що не 
виграли тендер) 

Усі кошти на виконання 
робіт у місцевому 
бюджеті 
закумульовано 
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2.3. Створення ефективно діючої системи поводження з твердими побутовими відходами на теренах громади 

 
Назва діяльності/завдання та 

коротка характеристика  

Запланований термін 

реалізації   
Статус 

реалізації 

Заплановані 

фінансові 

витрати 

ПРИМІТКИ: 

   ризики / очікувані 

труднощі / умови 

Інші ПРИМІТКИ: 

 

1. Організація роздільного 
збирання сміття в усіх селах 
громади 

Кінець 2020 року В процесі 
реалізації 

857 тис.грн. Низький рівень 
екологічної свідомості 
мешканців 
Відсутність майже 
повністю наступної ланки 
поводження з 
сепарованими ТПВ 

Протягом 2019 року 
ОТГ планує 
облаштувати 11 
сміттєсортувальних 
майданчиків  на 
території бюджетних 
установ громади та на 
території кладовищ, а 
також закупити 
індивідуальні 
контейнери для сміття 
(об’ємом 120л) 
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3.1. Покращання інженерно-транспортної інфраструктури в громаді 

 
Назва діяльності/завдання та 

коротка характеристика  

Запланований термін 

реалізації   
Статус 

реалізації 

Заплановані 

фінансові 

витрати 

ПРИМІТКИ: 

   ризики / очікувані 

труднощі / умови 

Інші ПРИМІТКИ: 

 

1. Капітальний ремонт 
пішохідного мосту через р. 
Лючка в с. Мишин 

Кінець 2018 року Побудований та 
введений в 
експлуатацію міст 

700 тис. грн. Недотримання 
узгоджених термінів 
виконання робіт 
проектною організацією 

Завершується 
виготовлення 
проектно-кошторисної 
документації. Кошти 
закумульовано як в 
місцевому бюджеті 
(600 тис. грн.) так і в 
обласному (100 тис. 
грн.). Плановий термін 
виконання робіт – 
вересень поточного 
року 
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3.2. Створення образу громади як регіонального культурного центру 

 
Назва діяльності/завдання та 

коротка характеристика  

Запланований термін 

реалізації   
Статус 

реалізації 

Заплановані 

фінансові 

витрати 

ПРИМІТКИ: 

   ризики / очікувані 

труднощі / умови 

Інші ПРИМІТКИ: 

 

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

Постійно В процесі 
реалізації 

200 тис. грн. Перенаправлення 
обумовлених в обласному 
бюджеті коштів на інші 
цілі 

Зарезервовані кошти з 
обласного бюджету на 
оброблення деревини 
Нижньовербізької 
церкви 
протигрибковою 
речовиною 

2. Придбання мобільної сцени для 
проведення місцевих 
культурно-мистецьких заходів 

Кінець 2019 року В процесі 
реалізації 

989 тис. грн. --- Спільно з Програмою 
ДОБРЕ підготовлено 
заявку для 
облаштування 
території на 
проведення масових 
заходів,  де 
передбачено 
придбання мобільної 
концертної сцени для 
с. Мишин 
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3.3. Розвиток спортивної та відпочинкової інфраструктури 

 
Назва діяльності/завдання та 

коротка характеристика  

Запланований термін 

реалізації   
Статус 

реалізації 

Заплановані 

фінансові 

витрати 

ПРИМІТКИ: 

   ризики / очікувані 

труднощі / умови 

Інші ПРИМІТКИ: 

 

1. Впорядкування громадського 
простору в центральних 
частинах сіл об’єднаної 
громади 

Кінець 2019 року В процесі 
реалізації 

Прохання 
уточнити суму 

---  
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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.  
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Найважливіші висновки щодо змін положень в Стратегії Розвитку Громади, а також обґрунтування 
необхідності їх оновлення: 
 

За результатами другого моніторингового візиту до Нижньовербізької об’єднаної територіальної 

громади можна стверджувати по добрий рівень виконання операційної частини Стратегічного плану її 

розвитку: із визначених на середньострокову перспективу завдань 9 із них виконано, 37 знаходиться на 

різних етапах процесу реалізації, 26 завдань не виконується (або їх виконання від терміновано в часі). 

При цьому, план реалізації стратегічного документу містить також 6 завдань, виконання/ початок 

виконання яких заплановано на поточний рік було б заплановано на поточний та/або наступний роки 

операційної частини планування. 

Значна кількість завдань, які станом на червень поточного року не виконуються спричинена, в першу 

чергу, браком фінансових ресурсів на повномасштабну їх реалізацію. 

Природно, Нижньовербізька об’єднана територіальна громада має цілий ряд інфраструктурних, 

побутових проблем, які потребують уваги з боку влади громади та, відповідно пошуку джерел на 

формування фінансового забезпечення шляхів їх вирішення. Як виявилось за результатами річного 

моніторингу виконання Стратегії, завдання, які прописувались в операційній частині документу не 

завжди містили своє фінансове покриття – як за рахунок внутрішніх, так і за рахунок зовнішніх джерел. 

При цьому, це іноді стосується тих об’єктів/ проблем, які є критично важливими на думку мешканців – як 

то «Підвищення рівня безпеки школярів на місцевих дорогах», «Будівництво модульного спортзалу для 

Нижньовербізькому ЗЗСО», «Відновлення опалювальної системи в Народному домі с. Нижній Вербіж», 

цілий ряд завдань, пов’язаний із захистом населення від наслідків повеней. Як наслідок, це потребує 

вибору пріоритетів прикладення зусиль (в першу чергу, фінансових) навіть серед завдань, визначених в 

операційній частині планувального документу. Це потребує відтермінування в часі певної частини дій – 

так, як це прописано у додатку вище (в третьому пункті). 

Іншим напрямком сутнісних змін, які стали очевидними за результатами реалізації Стратегії розвитку 

об’єднаної громади – це перегляд тих завдань, які стали неактуальними з огляду на зміну підходів до 

вирішення проблеми. Прикладом в даному випадку є завдання «Відкриття при комунальних ДНЗ 

факультативних занять для поглибленого вивчення англійської мови на засадах самоокупності». З огляду 

на заснування Центру соціального розвитку та підтримки (завдання, внесене до стратегії впродовж року 

як результат консультацій Молодіжної ради з фахівцями програми DOBRE), діяльність якого передбачає 

також можливість навчання іноземним мовам різних верств населення (в т.ч. дітей), згадане завдання 

втратило свою актуальність. 

Окремо слід відзначити потребу актуалізації Стратегії розвитку Нижньовербізької ОТГ станом на початок 

2021 року/ кінець 2020 року – в тій її частині, яка стосується узгодження даного документу із 

аналогічними планувальними документами на рівні області, держави. Така потреба постає тому, що усі 

регіональні стратегії, як і національна стратегія, формально завершальною датою планування мають 

2020 рік – отже будуть розроблятись подібні документи на наступний стратегічний період. 

В загальному, слід підсумувати, що апарат Нижньовербізької сільської ради є згуртованим колективом 

однодумців, багато з яких – особи молодого віку (до 35 рр.). Політичний рівень стратегічного управління 

громадою здійснює сільський голову М’якущак Ярослав Юрійович, водночас цьому значний масив 

поточної організаційної роботи здійснює Васильчук Мирослав Васильович. 
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Інші коментарі: 
 

За результатами першого моніторингового візиту змін положень Стратегії розвитку 

Нижньовербізької об’єднаної територіальної громади не декларувалось. Стратегічні пріоритети, 

визначені в документі, як і операційні цілі, що сутністно їх розкривають,  залишаються 

актуальними. 

 
 


