
  
УКРАЇНА 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 
 

від 03.12.2020. № 718-р 

м. Івано-Франківськ 
 
 
 

Про підсумки обласних конкурсів 
розвитку місцевого самоврядування 

 
 
Відповідно до Закону України “Про добровільне об’єднання територіальних 

громад” та 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, 
враховуючи рекомендації ради та експертної комісії Конкурсу: 

 
1. Визнати переможцями одинадцятого 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 

1 
Дзвиняцька сільська 

рада  

Облаштування туристичного 
маршруту “Золота Долина”  

в селі Росільна (І етап) 
100,0 

2 
Старобогородчанська 

сільська рада  

Облаштування туристичної доріжки 
“Шляхами Олекси Довбуша”  

в с. Старі Богородчани 
273,0 

3 

Саджавська сільська 
рада  

(правонаступник – 
Богородчанська 
селищна рада) 

Капітальний ремонт приміщення 
культурно-етнографічного музею  

с. Саджава 
300,0 

4 

Красницька сільська 
рада (правонаступник 

– Верховинська 
селищна рада) 

Квадротур на Кринту 300,0 
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5 

Маріямпільська 
сільська рада 

(правонаступник – 
Дубовецька сільська 

рада) 

Інноваційні енергоефективні заходи 
зі встановлення вітрової 

електростанції в Маріямпільській 
загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів 

Галицької районної ради Івано-
Франківської області 

284,8 

6 

Тенетниківська 
сільська рада 

(правонаступник – 
Бурштинська міська 

рада) 

Створення туристично-екскурсійних 
об’єктів на березі ріки в релігійно-

історичному центрі “Гора над 
Дністром” 

299,5 

7 

Старомартинівська 
сільська рада 

(правонаступник – 
Бурштинська міська 

рада) 

Облаштування відпочинкового 
комплексу “Садиба Гаймана” 

285,0 

8 

Чортовецька  
сільська рада  

(правонаступник – 
Городенківська міська 

рада) 

Чисте русло річки Чортовець як 
захист від шкідливої дії вод та 
комплексний протипаводковий 

захист 

295,0 

9 

Вербівцівська  
сільська рада 

(правонаступник – 
Городенківська міська 

рада) 

Переробка сільськогосподарської 
продукції як інструмент сталого 
розвитку Вербівцівської громади 

300,0 

10 

Раковецька  
сільська рада 

(правонаступник – 
Городенківська міська 

рада) 

Покращення умов для відпочинку 
туристів на річці Дністер 

300,0 

11 Долинська міська рада  
Створення системи комплексних 
заходів для розвитку туризму у 

Долинській ОТГ 
450,0 

12 
Вигодська селищна 

рада  

Розвиток “магнітної” атракції Івано-
Франківської області: 

облаштування Лісової школи 
Центру спадщини Вигодської 

вузькоколійки як інноваційного хабу 
збереження природної спадщини 

353,0 

13 

Геринська  
сільська рада 

(правонаступник – 
Долинська міська 

рада) 

Відновлення і підтримання 
сприятливого гідрологічного 
режиму та санітарного стану  

р. Геринька в селі Гериня 
Долинського району Івано-

Франківської області (ліквідація 
наслідків паводку минулих років на 

вул. Т. Шевченка) етап № 2 

224,0 
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14 
Верхнянська сільська 

рада  

Покращення екологічного стану 
річки Василіша з розчищенням та 

розширенням її русла в селі Довгий 
Войнилів Верхнянської ОТГ 

500,0 

15 
Отинійська селищна 

рада  

Комфортні умови опорного закладу 
освіти “Отинійський ліцей” – якісна 

освіта дітей у громаді 
300,0 

16 

Виноградська  
сільська рада 

(правонаступник – 
Отинійська селищна 

рада) 

"Мрія дитинства" (реконструкція 
каналізаційної мережі у 
Виноградському ліцеї по 

вул.Українська,17 в с.Виноград 
Коломийського району  

Івано-Франківської області) 

300,0 

17 

Голосківська  
сільська рада 

(правонаступник – 
Отинійська селищна 

рада) 

Заходи по відновленню і 
підтриманню сприятливого 

гідрологічного стану р. Бобрівка в 
селі Голосків Коломийського 

району Івано-Франківської області 
(ліквідація наслідків паводків на 

вул. С. Стрільців) 

224,0 

18 Косівська міська рада  

Просторове планування частини 
території у центрі міста Косова як 
елемент збереження природної та 

культурної спадщини краю 

165,0 

19 Косівська міська рада  

Впровадження сучасних методів 
збирання твердих побутових 

відходів – шлях до покращення 
санітарного та екологічного стану 

Косівської громади 

292,5 

20 

Снідавська  
сільська рада 

(правонаступник – 
Косівська міська рада) 

Створення туристичної локації 
“Гуцульська кухня – то є файно” 

300,0 

21 
Делятинська селищна 

рада  
Відновлення народних ремесел на 

теренах села Чорні Ослави 
140,0 

22 
Делятинська селищна 

рада  
Пригодницькі перегони “Чорний 

шлях” 
120,0 

23 
Делятинська селищна 

рада  

Створення комплексної туристичної 
інфраструктури для підвищення 

туристичного потенціалу Яремче та 
Делятина 

300,0 
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24 
Пасічнянська сільська 

рада  

Облаштування площинних  
споруд оздоровчо-вишкільного 

призначення та будівництва 
історичного закладу культури 

“Пнівська криївка” 

300,0 

25 
Надвірнянська міська 

рада  

Криничка “Жива вода” – 
невичерпне джерело прадавньої 

історії Краснодвору 
220,0 

26 

Фразька сільська рада 
(правонаступник – 
Рогатинська міська 

рада) 

Створення умов для якісного 
зберігання продукції бджільництва 

300,0 

27 

Підгородянська 
сільська рада 

(правонаступник – 
Рогатинська міська 

рада) 

Збережемо природу і захистимо 
село 

300,0 

28 

Сваричівська  
сільська рада 

(правонаступник – 
Рожнятівська селищна 

рада) 

Розвиток туристичного потенціалу 
села Сваричів 

300,0 

29 Спаська сільська рада  

Шляхами незвіданих Карпат 
Спаської сільської ради ОТГ 
Рожнятівського району Івано-

Франківської області 

125,2 

30 
Брошнів-Осадська 

селищна рада  

Будівництво каналізаційних мереж 
та споруд на них в с. Брошнів 
Рожнятівського району Івано-

Франківської області 

500,0 

31 
Брошнів-Осадська 

селищна рада  
Музей пам’яті “Пересильний пункт 

1947-1953 рр.” 
500,0 

32 

Белелуївська  
сільська рада 

(правонаступник – 
Снятинська міська 

рада) 

Підтримка розвитку 
сільськогосподарських 

кооперативів на території 
Белелуївської сільської ради 

300,0 

33 

Балинцівська  
сільська рада 

(правонаступник – 
Заболотівська 
селищна рада) 

Фермерство як складовий чинник 
розвитку Балинцівської громади 

300,0 

34 
Снятинська міська 

рада  

Столиця Покуття очима туристів 
(реставраційно-відновлювальні 

роботи приміщення міської ратуші  
в м. Снятині) 

300,0 
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35 

Чукалівська  
сільська рада 

(правонаступник – 
Івано-Франківська 

міська рада) 

Заробляй гідно вдома – ягідні 
екоферми 

300,0 

36 

Поберезька  
сільська рада 

(правонаступник – 
Єзупільська селищна 

рада) 

Історія – скарбниця наших діянь 300,0 

37 

Новокривотульська 
сільська рада 

(правонаступник – 
Тисменицька міська 

рада) 

Органічне м’ясне виробництво в 
селі Нові Кривотули 

300,0 

38 

Ісаківська  
сільська рада 

(правонаступник – 
Олешанська сільська 

рада) 

Ісаківський дельтадром 300,0 

39 Тлумацька міська рада  

Реконструкція приміщення насосної 
станції з влаштуванням дахової 

сонячної електростанції в с.Нижнів 
Тлумацького району Івано-

Франківської області 

500,0 

40 
Івано-Франківська 

міська рада  

Реконструкція каналізаційного 
насосного обладнання та ділянки 

напірного трубопроводу каналізації 
у с. Підпечери  

Івано-Франківської ОТГ 

500,0 

41 
Івано-Франківська 

міська рада  

Запровадження роздільного 
сортування побутових відходів для 

мешканців сіл Добровляни та 
Колодіївка Івано-Франківської 

міської ОТГ 

423,7 

42 

Микуличинська 
сільська рада 

(правонаступник – 
Яремчанська міська 

рада) 
 

Артдоріжка села Микуличин 300,0 

  Всього 42 
 

12774,7 
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2. Визнати переможцями дев’ятого обласного конкурсу “Краща спортивна 
громада”: 

- І місце – Старокривотульська сільська рада (правонаступник – 
Тисменицька міська рада) та відзначити грошовою премією в сумі 200,0 тис. грн.; 

- ІІ місце – Матеївецька сільська рада та відзначити грошовою премією в 
сумі 150,0 тис. грн.;  

- ІІІ місце – Пістинська сільська рада (правонаступник – Косівська міська 
рада) та відзначити грошовою премією в сумі 100,0 тис. грн. 

 
3. Визнати переможцями дев’ятого обласного конкурсу “Громада кращого 

довкілля”: 
- І місце – Угорницька сільська рада (правонаступник – Івано-Франківська 

міська рада) та відзначити грошовою премією в сумі 200,0 тис. грн.; 
- ІІ місце – Коломийська міська рада та відзначити грошовою премією в сумі 

150,0 тис. грн.; 
- ІІІ місце – Раківська сільська рада (правонаступник – Брошнів-Осадська 

селищна рада) та відзначити грошовою премією в сумі 100,0 тис. грн. 
 
4. Визнати переможцями дев’ятого обласного конкурсу “Краща 

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

рада (правонаступник – Долинська міська рада) і відзначити грошовою премією в 
сумі 200,0 тис. грн.; 

- у номінації етнокультурний регіон Покуття – Стецівська сільська рада 
(правонаступник – Снятинська міська рада) і відзначити грошовою премією в 
сумі 200,0 тис. грн.; 

- у номінації етнокультурний регіон Опілля – Рогатинська міська рада і 
відзначити грошовою премією в сумі 200,0 тис. грн.; 

- у номінації етнокультурний регіон Гуцульщина – Криворівнянська сільська 
рада (правонаступник – Верховинська селищна рада) і відзначити грошовою 
премією в сумі 200,0 тис. грн. 

 
5. Виконавчому апарату обласної ради: 
- забезпечити розміщення на вебсайті обласної ради цього розпорядження; 
- організувати урочисте вручення дипломів переможцям одинадцятого 

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

6. Сільським, селищним і міським радам – переможцям одинадцятого 
обласного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування – 
прийняти рішення щодо реалізації проектів, які є переможцями зазначеного 
Конкурсу, та при формуванні проектів відповідних бюджетів на 2021 рік 
передбачити кошти для співфінансування. 

 
7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника 

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


