
  
УКРАЇНА 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 
 

від 29.11.2017. № 845-р 

м. Івано-Франківськ 
 
 
 

Про підсумки обласних конкурсів 
розвитку місцевого самоврядування 

 
 
Відповідно до Положення про обласний конкурс проектів та програм 

розвитку місцевого самоврядування, положень про обласні конкурси “Громада 
кращого довкілля”, “Краща спортивна громада”, “Краща етнокультурна громада”, 
затверджених рішенням обласної ради від 09.10.2015. № 1773-39/2015, та 
враховуючи рекомендації ради та експертної комісії Конкурсу: 

 
1. Визнати переможцями восьмого обласного конкурсу проектів та програм 

розвитку місцевого самоврядування такі проекти: 
 

№ 
з/п 

 

Назва органу 
місцевого 
самовряду- 

вання 

Назва проекту 

Кошти 
обласного 
бюджету 
(тис.грн.) 

 
1 2 3 4 

 Богородчанський район 

1 
Глибоківська 
сільська рада  

Розроблення генерального плану села 
Глибоке з урахуванням інвестиційної 
привабливості територіальної громади 

300,0 

2 
Глибівська 

сільська рада  

Розроблення генерального плану села 
Глибівка з урахуванням інвестиційної 
привабливості територіальної громади 

300,0 

3 
Марківська 

сільська рада  

Виготовлення генерального плану 
забудови села Маркова Марківської 

сільської ради Богородчанського району 
300,0 

4 Луквицька 
сільська рада  

Луквицькі краєвиди – зміцнення 
туристичної привабливості села Луквиця 

300,0 

5 

Старобогород-
чанська 

сільська рада 
об’єднаної 

територіальної 
громади  

Зміцнення матеріально-технічної бази та 
розвиток місцевої пожежної команди 
Старобогородчанської об’єднаної 

територіальної громади 

155,0 

6 Старунська 
сільська рада  

Коректура генерального плану територій 
сіл Старуня та Ластівці Старунської 

сільської ради з урахуванням 
інвестиційних зон та індустріальних парків 

68,3 
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Верховинський район  

7 
Головівська 
сільська рада  

Екологічно чисті продукти – запорука 
здоров’я людини 300,0 

8 Ільцівська 
сільська рада  

Проектно-пошукові роботи та розроблення 
генерального плану Ільцівської сільської 

ради Верховинського району 
300,0 

9 Стебнівська 
сільська рада  

Виготовлення генерального плану 
забудови села Стебні Верховинського 

району 
300,0 

10 

Білоберізька 
сільська рада 
об’єднаної 

територіальної 
громади  

Створення умов для занять рафтингом як 
складової розвитку туристичної галузі та 
пропагування здорового способу життя на 

території Білоберізької об’єднаної 
територіальної громади Верховинського 

району Івано-Франківської області 

300,0 

11 
Довгопільська 
сільська рада  

Проектно-пошукові роботи та розроблення 
генерального плану села Довгополе 

Верховинського району 
259,0 

12 
Красноїлівська 
сільська рада  

Проектно-пошукові роботи та розроблення 
генерального плану сіл Красноїлля та 

Вигода Верховинського району 
221,3 

Галицький район  

13 
Дем'янівська 
сільська рада  Файна ферма 300,0 

14 Кінчаківська 
сільська рада  

Таємниці забутого села та «Бірюзового 
Ока Опілля» 

300,0 

15 Тенетниківська 
сільська рада  

Гора над Дністром 288,0 

Городенківський район  

16 

Ясеневопіль-
нівська і 

Глушківська 
сільські ради  

Підтримка сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів на території 
Ясеневопільнівської та Глушківської 
сільських рад шляхом придбання 

обладнання для переробки 
сільськогосподарської сировини 

600,0 

17 Топорівська 
сільська рада  

Підтримка розвитку фермерських 
господарств в селі Топорівці 
Городенківського району 

300,0 

Долинський район  

18 Долинська 
міська рада  

Планування розвитку території як основа 
реалізації інвестиційних проектів 

290,0 

19 
Новошинська 
сільська рада  

Виготовлення генерального плану 
забудови села Новошин Новошинської 

сільської ради Долинського району Івано-
Франківської області з метою залучення 

інвестицій і розвитку туризму для 
покращення життя громади 

200,0 
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20 Витвицька 
сільська рада 
об’єднаної  

територіальної 
громади 

Капітальний ремонт з облаштуванням 
території для встановлення туристичних 
наметових таборів у рамках обласного 

національно-патріотичного свята 
«Яворина», інших патріотичних заходів в 

урочищі «Розтока» Витвицької ОТГ 
Долинського району Івано-Франківської 

області 

225,0 

21 

Капітальний ремонт приміщень дитячого 
туристичного притулку «Яворинка» у селі 
Липа Витвицької ОТГ  Долинського району 

Івано-Франківської області 

300,0 

22 Тростянецька 
сільська рада  

Будівництво водопроводу в селі Слобода-
Долинська Долинського району Івано-
Франківської області як продовження 

проекту «DESPRO 

500,0 

23 Рахинянська 
сільська рада  

Виготовлення та переробка органічної 
продукції на території Рахинянської 

сільської ради 
300,0 

Калуський район  

24 

Верхнянська 
сільська рада 
об’єднаної 

територіальної 
громади  

Розвиток та підтримка фермерства з 
вирощування ягід та органічної (екологічно 
чистої) продукції на території Верхнянської 

ОТГ 

300,0 

25 
Сівко-

Войнилівська 
сільська рада  

Виготовлення генерального плану 
забудови сіл Сівка-Войнилівська, 

Мошківці, Довжка Сівко-Войнилівської 
сільської ради Калуського району Івано-

Франківської області 

295,0 

Коломийський район  

26 

Отинійська   
селищна, 
Воронська, 
Ліснохлі-
бичинська, 

Торговицька і 
Угорницька 
сільські ради  

Добровільна пожежна команда 
Отинійщини – безпека і спокій громад 600,0 

27 

Матеївецька 
сільська рада 
об’єднаної 

територіальної 
громади  

Навчання та закупівля протипожежного 
обладнання та засобів індивідуального 

захисту для пожежно-рятувальної 
дружини Матеївецької сільської ради 
об’єднаної територіальної громади 

300,0 

Косівський район  

28 Кутська 
селищна рада  

Розвиток добровільної пожежної команди 
селища Кути 

150,0 

29 
Рожнівська 
сільська рада  

Створення підприємства з переробки 
сільськогосподарської продукції (молоко) 300,0 
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30 
Косівська 
міська рада  

Створення проекту Генерального 
планування міста Косів із урахуванням 

інвестиційних зон 
300,0 

31 Шешорівська 
сільська рада  

Створення туристично-відпочинкового 
комплексу в парку Шевченка в селі 
Шешори Косівського району Івано-

Франківської області 

300,0 

32 Соколівська 
сільська рада  

Облаштування місць відпочинку туристів 
(встановлення оглядового майданчика та 

освітлення маршруту) 
300,0 

Надвірнянський район  

33 

Ланчинська 
селищна, 

Краснянська, 
Добротівська, 
Середньомай-
данська та 
Саджавська 
сільські ради  

Надійна зустріч вогневій стихії 600,0 

34 Надвірнянська 
міська рада  

Круті доріжки до Городища і річки 300,0 

35 
Парищенська 
сільська рада  

Виготовлення генерального плану 
Парищенської сільської ради 
Надвірнянського району 

300,0 

36 
Битківська 

селищна рада  Австрійська криниця – жива водиця 37,0 

37 
Гвіздська 

сільська рада  Здоровий продукт – здорова дитина 280,0 

38 
Молодківська 
сільська рада  Єдиний туристичний простір 300,0 

Рогатинський район  

39 Вербилівська 
сільська рада  

Розвиток фермерства – перспектива села 300,0 

40 
Липівська 

сільська рада  

Підтримка розвитку фермерського 
господарства сімейного типу на території 
Липівської громади Рогатинського району 

Івано-Франківської області 

268,0 

41 
Путятинська 
сільська рада  

Надання підтримки у здійсненні заходів, 
спрямованих на збільшення врожайності 
та доданої вартості сільськогосподарських 
культур, шляхом стимулювання розвитку 
фермерських господарств сімейного типу 
на території Путятинської сільської ради 

300,0 

Рожнятівський район 

42 
Креховицька 
сільська рада  

Виробництво екологічного сиру в 
Креховицькій сільській раді 300,0 

Снятинський район  

43 Задубрівська 
сільська рада  

Сади свій сад, плекай свою надію 300,0 
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44 Устянська 
сільська рада  

Фермерське господарство сімейного типу 
на селі – майбутнє здорової нації 

300,0 

45 Красноставська 
сільська рада  

Підтримка розвитку та вирощування 
екологічно чистої сільськогосподарської 

продукції в селі Красноставці 
Снятинського району 

300,0 

46 
Прутівська 

сільська рада  

Стимулювання залучення інвестицій в селі 
Прутівка Снятинського району завдяки 
виготовленню генерального плану 

забудови села 

188,6 

47 
Попельниківська 
сільська рада  Гомін Черемоша 300,0 

48 Підвисоцька 
сільська рада  

Виготовлення генерального плану 
забудови села Підвисоке Снятинського 

району 
300,0 

Тисменицький район 

49 

Старолисецька 
і Підліська 
сільські та 
Лисецька 

селищна ради  

Місцева пожежна охорона – основа 
безпечного життя та добробуту громади 

600,0 

Тлумацький район  

50 
Петрівська 

сільська рада  

Підтримка кооперативного руху, створення 
сталих торгівельно-економічних зв’язків у 

сільській громаді 
300,0 

51 
Олешанська 
сільська рада 
об’єднаної 

територіальної 
громади  

 

Виготовлення генерального плану 
забудови сіл Делева та Луг Тлумацького 

району 
150,0 

52 
Розробка генерального плану сіл Будзин 
та Мостище Олешанської сільської ради 

ОТГ – стратегічна необхідність 
150,0 

53 
Ісаківська 

сільська рада  
Поруч краси володінь Дністровського 

каньйону 300,0 

54 Кутищенська 
сільська рада  

Ефективне використання туристичного 
потенціалу для майбутнього розвитку 

Кутищенської громади 
300,0 

55 
Тлумацька 
міська рада 
об’єднаної 

територіальної 
громади  

Генпланування – бачення перспектив 
розвитку громади 300,0 

56 Екотуризм та сільський зелений туризм 225,0 

57 
Грушківська 
сільська рада  Добра Грушка 300,0 

Івано-Франківська міська рада 

58 
Хриплинська 
сільська рада  

Удосконалення організації діяльності 
добровільної пожежної дружини у громаді 

с.Хриплин 
300,0 

  Всього 58   17150,2 
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2. Визнати переможцями шостого обласного конкурсу “Краща спортивна 
громада”: 

- І місце – Ліснохлібичинська сільська рада Коломийського району та 
відзначити грошовою премією в сумі 200,0 тис.грн.; 

- ІІ місце – Рожнятівська селищна рада Рожнятівського району та 
відзначити грошовою премією в сумі 150,0 тис.грн.;  

- ІІІ місце – Мединська сільська рада Галицького району та відзначити 
грошовою премією в сумі 100,0 тис.грн. 

 
3. Визнати переможцями шостого обласного конкурсу “Громада кращого 

довкілля”: 
- І місце – Матеївецька сільська рада об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району та відзначити грошовою премією в сумі 200,0 тис.грн.; 
- ІІ місце – Обертинська селищна рада Тлумацького району та відзначити 

грошовою премією в сумі 150,0 тис.грн.; 
- ІІІ місце – Снятинська міська рада Снятинського району та відзначити 

грошовою премією в сумі 100,0 тис.грн. 
 
4. Визнати переможцями шостого обласного конкурсу “Краща 

етнокультурна громада”: 
- у номінації етнокультурний регіон Бойківщина – Раківська сільська рада 

Долинського району і відзначити грошовою премією в сумі 200,0 тис.грн.; 
- у номінації етнокультурний регіон Покуття – Черніївська сільська рада 

Тисменицького району і відзначити грошовою премією в сумі 200,0 тис.грн.; 
- у номінації етнокультурний регіон Опілля – Комарівська сільська рада 

Галицького району і відзначити грошовою премією в сумі 200,0 тис.грн.; 
- у номінації етнокультурний регіон Гуцульщина – Замагорівська сільська 

рада Верховинського району і відзначити грошовою премією в сумі 200,0 тис.грн. 
 
5. Виконавчому апарату обласної ради: 
- забезпечити оприлюднення у засобах масової інформації і розміщення на 

інтернет-сторінці обласної ради цього розпорядження; 
- організувати урочисте вручення дипломів переможцям восьмого 

обласного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування та 
шостих обласних конкурсів “Краща спортивна громада”, “Громада кращого 
довкілля”, “Краща етнокультурна громада”. 
 

6. Районним радам, Івано-Франківській міській раді, об’єднаним 
територіальним громадам, сільським, селищним і міським міст районного 
значення радам – переможцям восьмого обласного конкурсу проектів та програм 
розвитку місцевого самоврядування – при формуванні проектів відповідних 
бюджетів на 2018 рік передбачити кошти для співфінансування проектів, які є 
переможцями зазначеного Конкурсу. 

 
7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника 

голови обласної ради, голову ради Конкурсу В. Гладія. 
 
 
 
 
Голова обласної ради  Олександр Сич 
 
 


