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……………..……………….. 
(печатка громади) 

Звіт з реалізації Стратегії розвитку Нижньовербізької сільської ради ОТГ 

Станом на: 22.04.2020 p. 

 

 

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

 

Стратегічна ціль 1: РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ГРОМАДИ 

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

 

Діяльність / захід 

Запланований 
термін 

реалізації             
(в стратегії) 

Стан реалізації:                                   
реалізовано 

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

реалізовано 

Виявлені проблеми та способи їх 
вирішення 

Додаткова інформація та 
зауваження 

1. Інвентаризація земельного 
фонду громади 

2018 Частково реалізовано При передачі земель в управління 
територіальною громадою передана 
менше 50% усього місцевого 
земельного фонду (в першу чергу – 

землі сільськогосподарського 
користування 

Заплановано провести 
інвентаризацію земель с. Нижній 
Вербіж та виготовити 

Генеральний план с. Нижній 
Вербіж з розширенням меж 
населеного пункту  
Фінансування проекту 
розроблення Генерального 
плану с.Нижній Вербіж 
передбачено в рамках програми 
DOBRE (сума проекту 961,889 

тис.грн., в.т.ч. 673,226 тис.грн. 
внесок Програми ДОБРЕ, а 
288,663 тис.грн. – внесок 
сільської ради )  

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

2026 Частково реалізовано Неможливість розроблення 
містобудівної документації для всієї 
території громади 



 

 

 

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE) 

 

2 

 

3. Підготовка промоційної 
форми каталогу 
інвестиційних пропозицій 

2018 Не реалізовано Відсутність повноцінного 
інформаційного забезпечення для 
формування каталогу інвестиційних 
пропозицій 

Завдання планується реалізувати 
після проведення інвентаризації 
земельних ділянок громади 

4. Зміцнення матеріально-

технічної бази КП 

2024 Частково реалізовано  Завданням передбачалось 
суттєве розширення сфер 
діяльності КП.  За період 2017-

2019рр. придбано екскаватор 
Борекс, трактор МТЗ-82, з 
причепом, комплектуючі до 
трактора, в.т.ч., відвал для снігу, 
ковші, косарку, отримано від 
Програми ДОБРЕ сміттєвоз. 

5. 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 

2019 Не реалізовано   

 
ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 1.2. Розширення можливостей місцевого агропромислового комплексу 

 

Діяльність / захід 

Запланований 
термін 

реалізації             
(в стратегії) 

Стан реалізації:                                   
реалізовано 

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

реалізовано 

Виявлені проблеми та способи їх 
вирішення 

Додаткова інформація та 
зауваження 

1. Сприяння створенню та 
розвитку малих 
фермерських,  
індивідуальних підсобних 
господарств, кооперативів у 

2018 Не реалізовано   
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сфері прийому та переробки 
сільськогосподарської 
продукції 

2. Поширення практики 
сільськогосподарської 
кооперації на території 
громади 

2020 Не реалізовано Низький рівень підтримки з боку 
суб’єктів господарювання практики 
сільськогосподарської кооперації 

 

 
ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 1.3. Розвиток туристичного потенціалу громади 

 

Діяльність / захід 

Запланований 
термін 

реалізації             
(в стратегії) 

Стан реалізації:                                   
реалізовано 

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

реалізовано 

Виявлені проблеми та способи їх 
вирішення 

Додаткова інформація та 
зауваження 

1. Формування туристичних 
продуктів громади 

2018 Реалізується Брак кадрових та фінансових ресурсів  В громаді туризм у перспективі 
може стати один з важливих 
напрямів розвитку. В цьому 
плані передбачена співпраця із 
сусідніми громадами, в т.ч. з 
Печеніжинською ОТГ, 
Коломийською ОТГ та 
Ланчинською ОТГ шляхом подачі 
проектної заявки на конкурс 
міжмуніципальних проектів 
(спільні туристичні маршрути), 
який оголосила Програма 
ДОБРЕ. 

2. Сприяння створенню садиб 
сільського зеленого туризму 
на території громади 
(інформаційно-

консультаційна підтримка, 
податкові пільги і т. ін.) 

Постійно Не реалізовано  Офіційно в громаді діє два готелі 
«Вербіж» та «Генделик» 
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3. Створення відпочинкових 
зон кемпінгового типу в 
селах громади 

2020 Не реалізовано   

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

2019 Реалізовано --- Пакет друкованих промо-

матеріалів про туристичні 
принади громади розроблений 
за кошти сільського бюджету. 

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

2020 Реалізується Залежність проведення фестивалів від 
погодного чинника. 
Складність співпраці з 
енергопостачальником (в процесі 
отримання дозволів) 

Наряду з діючими в громаді 
фестивалями, у с. Мишин у 
співпраці з DOBRE та 
Міністерством культури України, 
організовано та проведено у 
20109р. етнічно-культурний 
фестиваль «Гуцульське весілля». 

Для його реалізації придбано 
нову концертну сцену, музичне, 
світлове обладнання, мобільні 
трибуни, облаштовано 
роздягалку та громадський 
туалет в урочищі «Дуби» 
с.Мишин. Загальний бюджет 
проекту 1085,623 тис.грн., в.т.ч. 
Програма ДОБРЕ 
профінансувала  561,997 

тис.грн., сільська рада 523,626 
тис.грн. 

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

2020 Реалізується   

7. Створення і забезпечення 
безкоштовного 
розповсюдження 
туристичної карти громади 

2020 Реалізується  Передбачено у рамках спільного 
міжмуніципального проекту 
який громада підготувала з 
громадами сусідами. 

8. Розроблення туристичних 
маршрутів, що пролягають 
територією громади 

2018 Реалізується  Передбачено у рамках спільного 
міжмуніципального проекту 
який громада підготувала з 
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громадами сусідами. 

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

2018 Реалізується  Передбачено у рамках спільного 
міжмуніципального проекту 
який громада підготувала з 
громадами сусідами. 

Стратегічна ціль 2: СТВОРЕННЯ НОВОГО ЕКОЛОГІЧНОГО ОБРАЗУ ГРОМАДИ 

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

 

Діяльність / захід 

Запланований 
термін 

реалізації             
(в стратегії) 

Стан реалізації:                                   
реалізовано 

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

реалізовано 

Виявлені проблеми та способи їх 
вирішення 

Додаткова інформація та 
зауваження 

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

2020 Не реалізується Брак коштів Завдання залишається 
актуальним, його реалізація 
відкладається в часі 

2. Перекриття даху в будинку 
культури с. Верхній Вербіж 

2020 Не реалізується Брак коштів Завдання залишається 
актуальним, його реалізація 
відкладається в часі у зв’язку із 
внесенням змін до державного 
бюджету України та 
переспрямуванням коштів 
«інфраструктурної субвенції» на 
заходи для боротьби з 
пандемією 

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

2020 Повністю реалізовано Затягування проведення тендерних 
процедур на виконання робіт 

У 2019р. завершено будівництво 
нової котельні на твердому 
паливі для Нижньовербізького 
ліцею та Нижньовербізького ДНЗ 
«Веселка». Загальною вартістю 
2203 тис.грн., крім того на суму 
128 тис.грн. проведено 
капітальний ремонт системи 
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теплопостачання.  

4. Термомодернізація 
Нижньовербізької ЗОШ 
(перекриття даху, утеплення 
фасаду) 

2025 В процесі реалізації --- Проектно-кошторисна 
документація розроблена. 
Загальна передбачувана сума 
робіт  – 6200 тис. грн. У 2019р. 
перекрито дах. Загальна сума 
виконаних робіт 3,3 млн.грн. У 
2020р. роботи заплановано 
продовжити, для цього з 
сільського бюджету виділено 
455,0 тис.грн. 

5. Термомодернізація ДНЗ в с. 
Нижній Вербіж (перекриття 
даху, утеплення фасаду, 
заміна вікон) 

2025 В процесі реалізації --- 

6. Утеплення фасаду дитячого 
навчального закладу в с. 
Мишин 

2020 Не реалізується Брак коштів Завдання залишається 
актуальним, його реалізація 
відкладається в часі 

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

2022 Реалізується --- У 2019р. завершено будівництво 
нової котельні на твердому 
паливі для Нижньовербізького 
ліцею та Нижньовербізького ДНЗ 
«Веселка» 

Загальна вартість робіт – 2,203 

млн.грн. 
 

8. Перекриття даху 
адміністративної будівлі в с. 
Великий Ключів 

2019 Повністю реалізовано --- Завершено. Загальна вартість 
робіт з капітального ремонту 
адміністративної будівлі – 1,490 

млн.грн. 
9. Заміна вікон в амбулаторії 

ЗПСМ с. Великий Ключів 

2020 Реалізовано шляхом 
переміщення 
амбулаторії у 

відремонтоване 
приміщення 

Брак коштів Проблема для вирішення 
залишається актуальною, але 
відкладеною для реалізації в 
часі. 
На даний час амбулаторію ЗПСМ 
с.В.Ключів рішенням сесії 
сільської ради переміщено у 
капітально відремонтоване 
адміністративне приміщення 
с.Великий Ключів. 
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 ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 2.2. Підвищення рівня безпеки мешканців громади від негативних наслідків природніх і техногенних 
чинників 

 

Діяльність / захід 

Запланований 
термін 

реалізації             
(в стратегії) 

Стан реалізації:                                   
реалізовано 

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

реалізовано 

Виявлені проблеми та способи їх 
вирішення 

Додаткова інформація та 
зауваження 

1. Сприяння проведенню робіт 
з регулювання і укріплення 
берегів річок селах громади 

2026 Реалізується Фінансування вказаних робіт має 
проводитись за кошти обласного 
фонду охорони навколишнього 
природного середовища   

Запити на виділення коштів з 
обласного фонду охорони 
навколишнього середовища 
подаються щорічно 

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

2020    

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

2026  Фінансування вказаних робіт має 
проводитись за кошти обласного 
фонду охорони навколишнього 
природного середовища   

Локація у Нижньому Вербіжі є 
унікальною для України: в ній 
сходяться 4 великі гірські річки, 
які в рази збільшують загрозу 
повеней 

4. Розроблення і 
запровадження схеми 

інформаційно-технічної 
підтримки домогосподарств, 
що постраждали від 
стихійного лиха 

2018    

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

 

Діяльність / захід 

Запланований 
термін 

реалізації             
(в стратегії) 

Стан реалізації:                                   
реалізовано 

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

Виявлені проблеми та способи їх 
вирішення 

Додаткова інформація та 
зауваження 
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реалізовано 

1. Забезпечення 100%-го 
покриття громади 
організованим збором 
твердих побутових відходів 

2026 Реалізується Низький рівень платоспроможності 
частини мешканців 

Розрахований тариф на разовий 
вивіз сміття з домогосподарства 
складає близько 72 грн. 
У 2019р. на суму 880. тис.грн. 
сільська рада співфінансувала 
проект з ТПВ (придбала металеві 
контейнери, пластикові 
контейнери, облаштувала 
майданчики для сортування 
сміття), крім того, у 2020р. 
придбано додатково 454 
контейнери на суму 255 тис.грн. 

2. Організація роздільного 
збирання сміття в усіх селах 
громади 

2020 Реалізується Відсутність наступної ланки 
поводження з роздільного збирання 
сміття 

Низький рівень екологічної свідомості 
мешканців 

В минулому році облаштовано 
11 сміттєсортувальних 
майданчиків  на території 
бюджетних установ громади та 
на території кладовищ  

3. Ліквідація стихійних 
сміттєзвалищ на території 
громади 

2020 Реалізується Низький рівень екологічної свідомості 
більшості місцевого населення 

Роботи проходять силами 
комунального підприємства 
громади 

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

2019 Частково реалізується --- Заняття з екологічної етики є 
частиною факультативного 
навантаження та не включені в 
основну навчальну програму 
місцевих ЗЗСО 

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

2020   --- 

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

 
ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 3.1. Покращання інженерно-транспортної інфраструктури в громаді 

 Діяльність / захід 
Запланований 

термін 
Стан реалізації:                                   

реалізовано 
Виявлені проблеми та способи їх 

вирішення 

Додаткова інформація та 
зауваження 
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реалізації             
(в стратегії) 

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

реалізовано 

1. Забезпечення 
централізованого 
водопостачання в селах 
громади 

2026 Не реалізується Брак коштів Завдання залишається 
актуальним, його реалізація 
відкладається в часі 

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

2026 Не реалізується Брак коштів Завдання залишається 
актуальним, його реалізація 
відкладається в часі 

3. Капітальний ремонт 
сільських доріг з твердим 
покриттям 

2024 Реалізується Брак коштів Основний масштаб робіт 
проводиться на ділянках доріг, 
які знаходяться на балансі 
сільської ради 

4. Розвиток мережі доріг з 
твердим (асфальтним) 
покриттям 

2024 Реалізується Брак коштів --- 

5. Закупівля спеціалізованої 
техніки  для комунального 
підприємства  

2022 Реалізується --- Закуплено екскаватор, трактор та 
причіп, які передано на 
використання КП «Благоустрій 
ОТГ» (с. Мишин) 

6. Закупівля легкового 
автомобіля підвищеної 
прохідності для потреб 
сільської ради 

2018 Не реалізується Брак коштів 

 

--- 

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

2018 Виконано  Роботи виконано 

8. Підвищення рівня безпеки 
школярів на місцевих 
дорогах 

2018 Реалізується  Станом на сьогодні встановлено 
дорожні знаки з 
люмінесцентною підсвіткою. 
Планується встановити двома 
світлофори поруч зі школами 

 
ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 3.2. Створення образу громади як регіонального культурного центру 
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Діяльність / захід 

Запланований 
термін 

реалізації             
(в стратегії) 

Стан реалізації:                                 
реалізовано 

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

реалізовано 

Виявлені проблеми та способи їх 
вирішення 

Додаткова інформація та 
зауваження 

1. Будівництво нового 
приміщення будинку 
культури с. Великий Ключів 

2025 Не реалізується  З огляду на вивільнення 
приміщення колишньої 
амбулаторії, його вирішено 
задіяти саме на потреби будинку 
культури 

2. Сприяння розвиткові 
народних колективів в селах 

об’єднаної громади 

Постійно Реалізується  --- 

3. Збереження автентичності та 
надбань духовної сфери (в 
тому числі популяризація 
культурної спадщини 
Карпатського регіону – 

Церкви Пресвятої 
Богородиці, яка віднесена до 
спадщини ЮНЕСКО) 

Постійно Реалізується --- Виготовлено першу частину 
проектної документації на 
реставрацію Церкви Пресвятої 
Богородиці, яка віднесена до 
спадщини ЮНЕСКО на суму 150,0 
тис.грн. 

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

2020 Реалізується  Реалізація завдання відбувається 
в міру наявності коштів 
місцевого бюджету. На даний 
час придбана апаратура для 
Мишинського , 
Верхньовербізького та 
Нижньовербізького клубу. 

5. Оптимізація діяльності 
мережі комунальних 
сільських бібліотек 
відповідно до сучасних 
потреб різних вікових і 
соціальних груп жінок і 
чоловіків (надання 
відпочинкових послуг, 

2020 Частково ---- --- 
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проведення подій, 
тематичних зустрічей, 
доступність бібліотечних 
послуг для людей з 
особливими потребами) 

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

2018 Реалізується  Поточний ремонт об’єктів 
проводиться щороку 

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

2019 Повністю реалізовано --- Придбання мобільної сцени було 
здійснено за сприяння програми 
DOBRE 

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

Постійно Реалізується Оскільки виконання завдання 

здійснюється в межах робочого 
навантаження працівників апарату 
ради, їхня перевантаженість 
виконанням інших поточних завдань є 
основною проблемою 

За підтримки Програми U-LEAD 

сільський голова Я.М’якущак 
підписав підписам з головою 
муніципалітету Брда, Словенія 

протокол про наміри 
співробітництва між громадами.  

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

2020 Реалізується Брак коштів Поглиблено дренажні рови 
навколо будівлі. Будівництво 
повноцінної дренажної системи 

залишається актуальним, але 
відкладається в часі 

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

2020 Реалізується --- «Рух» здобувачів відбувається в 
обидві сторони: учні закладів 
загальної освіти громади 
частково навчаються у освітніх 
закладах м. Коломиї, а жителі з 
сусідніх громад (Печеніжинська 
ОТГ) навчаються у навчальних 
закладах Нижньовербізької ОТГ 

11. Проведення реконструкції 
адмінбудівлі Амбулаторії 
Загальної Практики Сімейної 
Медицини 

 с. Великий Ключів із зміною 
його профільного 
призначення на Молодіжний 

2020 Не реалізується Брак коштів Завдання є актуальним, але на 
даному етапі «не підйомним» 
для місцевого бюджету 
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Центр 

12. Будівництво нового 
приміщення будинку 
культури с. Великий Ключів 

2025 Не реалізується Втрата актуальності виконання 
завдання через брак коштів 

 

 
ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 3.3. Розвиток спортивної та відпочинкової інфраструктури 

 

Діяльність / захід 

Запланований 
термін 

реалізації          
(в стратегії) 

Стан реалізації:                                   
реалізовано 

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

реалізовано 

Виявлені проблеми та способи їх 
вирішення 

Додаткова інформація та 
зауваження 

1. Будівництво модульного 
спортзалу для 
Нижньовербізькій ЗОШ 

2020 Не реалізується  Проект подавався на 
фінансування у 2018 році на 
конкурс проектів ДФРР 

2. Розбудова мережі дитячих 
майданчиків в селах громади 

2020 Реалізується Встановлено дитячі майданчики біля 
всіх дитячих садків громади.  

Співфінансування з програми 
DOBRE – 2/3 необхідної суми 

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

2019 Частково реалізовано Брак коштів В межах виділеного на 
виконання завдання часу 
побудовано 1 повноцінний 
стадіон зі штучним покриттям в 
с. Верхній Вербіж, у 2020р. 
заплановано завершити 
будівництво 
мультифункціонального 
майданчика для 
Нижньовербізького ліцею 

(орієнтовна вартість 2,0 млн.грн.) 
та спортивного майданчика для 
Мишинської гімназії (1,8 

млн.грн.). 
4. Впорядкування громадського 

простору в центральних 
частинах сіл об’єднаної 
громади 

2022 Реалізується Ймовірність забруднення центральної 
частини села відвідувачами 
розважальних заходів 

Проведено облаштування 
земельної ділянки ур. Дуби 
(поруч з футбольним стадіоном) 
с. Мишин з подальшим її 
використанням під проведення 
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культурно-масових заходів 

5. Капітальний ремонт шкільної 
площадки перед 
Великоключівської 
 ЗОШ І-ІІІ ст. 

2021 Реалізується --- Спільно з Програмою ДОБРЕ та 
Обласною радою у 2020р. 
заплановано провести 
капітальний ремонт шкільних 
майданчиків 
Великоключівського ліцею та 
Мишинської гімназії 

 
ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 3.4. Розвиток інституційної спроможності місцевого самоврядування 

 

Діяльність / захід 

Запланований 
термін 

реалізації          
(в стратегії) 

Стан реалізації:                                   
реалізовано 

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

реалізовано 

Виявлені проблеми та способи їх 
вирішення 

Додаткова інформація та 
зауваження 

1. Створення в громаді центру 
надання адміністративних 
послуг 

2018 Реалізація завершується Затримка з поставкою обладнання для 
ЦНАПу 

За кошти інфраструктурної 
субвенції с.Нижній Вербіж 

капітально відремонтовано 
приміщення сільської ради 
с.Нижній Вербіж, в т.ч. під 
потреби ЦНАП (інфраструктурна 
субвенція). Очікується поставка 
комп’ютерного обладнання від 
Програми U-LEAD (меблі 
отримано) 

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

2019 На етапі реалізації --- --- 

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

2018 Не реалізовано --- --- 

4. Виокремлення в структурі 
виконавчого органу сільської 

2020 Не реалізується Брак коштів Від виконання завдання 
відмовились з огляду на 
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ради окремого відділу культури 
і туризму 

потенційне зростання видатків 
поряд із невизначеністю ефектів 
від передбачених дій 

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

до 2020, 
періодично 

Реалізується --- Працівники підвищують власну 
кваліфікацію як в межах Івано-

Франківського ЦПіПК, так і в 
межах різних програм МТД, 

Програми ДОБРЕ, Програми U-

LEAD 

6. Відкриття в виконавчій 
структурі ради посади фахівця 
зі спеціалізацією на пошуку 
фінансування з фондів МТД 

з 2018 Реалізується Нестача фахівців відповідної 
кваліфікації у поєднанні з 
неконкурентною (на ринку праці) 
пропонованою оплатою праці 

--- 

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

з 2018 Реалізується --- За підтримки Програми U-LEAD 

сільський голова Я.М’якущак 
підписав з головою 
муніципалітету Брда, Словенія 

протокол про наміри 
співробітництва між громадами. 

8. Співпраця з іншими громадами 
в питанні вирішення 
комунальних проблем 
(збирання, сортування та 
вивезення ТПВ, прогортання 

снігу на дорогах і т. ін.) 

з 2018 Реалізується --- ---- 

9. Впровадження практики 
громадського бюджетування 

2019-2020 Повністю реалізовано Пасивність мешканців Практика громадського 
бюджетування відбувається 
згідно з офіційно прийнятого 
положення 

10. Створення центру соціального 
розвитку та підтримки 

2018 Повністю реалізовано --- Створено комунальний заклад в 
с. Верхній Вербіж. За кошти 
програми DOBRE закуплено 

техніку, оновлено меблі. 
Діяльність Центру направлена на 
усі вікові категорії мешканців 

 
ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 3.5. Підвищення якості освітніх і медичних послуг 
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Діяльність / захід 

Запланований 
термін 

реалізації             
(в стратегії) 

Стан реалізації:                                   
реалізовано 

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

реалізовано 

Виявлені проблеми та способи їх 
вирішення 

Додаткова інформація та 
зауваження 

1. Закупівля діагностичного 
обладнання для амбулаторій 
об’єднаної громади 

2019 Реалізується Брак коштів У 2019 році для КНП «Центр 
первинної медико-санітарної 
допомоги Нижньовербізької ОТГ» 
придбано 2  комплекти 
телемедичного обладнання. 

Загальна вартість закупівлі 
складає 216 тис.грн. З державного 
бюджету на розвиток системи 
охорони здоров’я в сільській 
місцевості спрямовано 198 тисяч, а з 
сільського бюджету громади 18 
тисяч гривень. По одному комплекту 
передано в амбулаторії с. Нижній 
Вербіж та с. Великий Ключів. 

2. Запровадження при 

комунальних 
загальноосвітніх школах 
позаурочних занять 
спортивного спрямування 

2019 Повністю реалізовано --- Спортивні гуртки діють при 
кожній місцевій школі 

3. Підвищення рівня технічної 
оснащеності шкіл громади 

2019-2021 Реалізується --- Повністю забезпечуються 
потреби НУШ, поступово 
модернізується техніка в 
місцевих школах 

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

2021 Реалізується --- За 2019р. придбано: 

Нижньовербізький ліцей 

 18 комп’ютерів та 5 ноутбуків на 
суму 431 425 грн. 
 3 відеопроектори – 43 197 грн. 
 2 інтерактивні дошки - 39 790 грн. 
 4 кольорові принтери – 24 796 грн. 
Великоключівський ліцей  
 19 комп’ютерів та 3 ноутбуки на 
суму 411 604грн. 
 5 телевізорів – 44 245 грн. 
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 3 відеопроектори – 43 197 грн. 
 2 інтерактивні дошки - 39 790 грн. 
 4 кольорові принтери – 24 796 грн. 
Мишинська гімназія 

12 комп’ютерів та 3 ноутбуки на 
суму 279 785 грн. 
2 телевізори – 17 580 грн. 
3 відеопроектори – 43 197 грн. 
1 інтерактивна дошка – 19 985 грн. 
3 кольорові принтери – 18 597 грн. 
 

 

 

5. Забезпечення доступом до 
високошвидкісного 
Інтернету шкіл громади 

2018 Частково реалізовано --- Завдання в передбачені терміни 
реалізовано  

6. Закупівля аудіосистем для 
потреб загальноосвітніх шкіл 
громади 

2018 Частково реалізовано Брак коштів на повномасштабну 
реалізацію завдання 

В попередніх роках оновлено 
аудіо системи 
Великоключівського та 
Нижньовербізького  ліцею  

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

2020 Реалізується  Відповідне обладнання 
придбано 

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

2019 Реалізується  Передбачений зміст завдання 
став частиною функцій 
відкритого минулого року 
спільно з програмою DOBRE 

Центру соціальної взаємодії та 
підтримки (завдання 3.10 
Стратегії) 

9. Забезпечення 
Нижньовербізької 
амбулаторії сімейної 
медицини централізованим 
водопостачанням 

2018 Повністю реалізовано --- Забезпечення централізованим 
водопостачанням відбувалось 
разом із комплексним ремонтом 
приміщення абмулаторії 

10.  Переоснащення 
адмінбудівлі старости  

2018 Виконано --- Всі заплановані роботи виконано 
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с. Великий Ключів із зміною 
його профільного 
призначення на 
Амбулаторію Загальної 
Практики Сімейної 
Медицини 

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

2020 Не реалізується Втрата актуальності завдання В середньо-строковій 
перспективі демографічні 
тенденції не засвідчують потребу 
в додаткових приміщеннях 

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

2020 Не реалізується Втрата актуальності завдання В середньо-строковій 
перспективі демографічні 
тенденції не засвідчують потребу 
в додаткових приміщеннях 
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