
  
УКРАЇНА 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 
 

від 27.11.2018 № 822-p 

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 дев’ятого 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 

Старунська сільська 
рада 

Богородчанського 
району 

Сільськогосподарський кооператив – 
крок до сталого розвитку Старунської 

громади 
300,0 

2 

Старобогородчанська 
сільська рада 
об’єднаної 

територіальної 
громади 

Богородчанського 
району 

Облаштування відпочинково-
рекреаційних зон в с. Старі 

Богородчани 
330,0 

3 

Солотвинська 
селищна рада 

Богородчанського 
району 

Облаштування рекреаційно-
відпочинкової зони – «Солотвинські 

дуби» 
300,0 

Верховинський район  

4 

Верховинська 
селищна рада 
Верховинського 

району  
 

Нове будівництво споруд для 
складування побутових відходів на 

території Верховинської селищної ради 
300,0 
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5 
Бистрецька сільська 
рада Верховинського 

району 

Чорногірський туристично-екологічний 
центр «Гаджіна» як запорука розвитку 

Бистрецької громади 
300,0 

6 

Білоберізька сільська 
рада об’єднаної 
територіальної 

громади 
Верховинського 

району 

Створення туристично-інформаційного 
центру «Під Писаним Каменем» на базі 

сільського клубу присілку Пасічне 
Білоберізької сільської ради ОТГ 

500,0 

Галицький район 

7 
Медухівська сільська 
рада Галицького 

району 

Райський сад – запорука здоров’я та 
розвиток села 

300,0 

8 
Старомартинівська 

сільська рада 
Галицького району  

Європейський центр здоров’я – у село 205,0 

Городенківський район 

9 

Раковецька сільська 
рада 

Городенківського 
району 

Відновлення туристичної 
привабливості території 

середньовічного замку ХVІІ ст. в 
с.Раковець 

300,0 

10 

Чернятинська 
сільська рада 

Городенківського 
району 

Впровадження механізмів збільшення 
доданої вартості для 
сільськогосподарських 

товаровиробників на території 
Чернятинської сільської ради 

300,0 

11 

Чернелицька 
селищна рада 

Городенківського 
району  

Стимулювання збільшення доданої 
вартості у сільському господарстві на 
території Чернелицької селищної ради 

300,0 

12 

Топорівська сільська 
рада 

Городенківського 
району 

Збільшення доданої вартості 
сільськогосподарської продукції у 
фермерських господарствах на 

території Топорівської сільської ради 
Городенківського району 

 

300,0 

 Долинський район 

13 
Долинська міська 
рада Долинського 

району 

Збільшення виробництва екологічно 
чистих бджолопродуктів через 

запровадження сучасних форм кочівлі 
290,0 

14 
Раківська сільська 
рада Долинського 

району  
За життя - без сміття 90,0 

15 
Старомізунська 
сільська рада 

Долинського району 

Органічна продукція – запорука 
здоров’я населення та розвиток села 300,0 

 Калуський район  

16 
Боднарівська сільська 

рада Калуського 
району 

Музей Михайла Дяченка – Марка 
Боєслава та героїв ОУН-УПА 

300,0 
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17 

Верхнянська сільська 
рада об’єднаної 
територіальної 

громади Калуського 
району 

Капітальний ремонт очисних споруд 
бюджетних установ в с.Збора 

Верхнянської сільської ради ОТГ 
299,0 

 Коломийський район 

18 
Гвіздецька селищна 
рада Коломийського 

району  

Організація роздільного збирання 
побутових відходів на території 
Гвіздецької селищної ради та їх 

переробки 

300,0 

19 

Матеївецька сільська 
рада об’єднаної 
територіальної 

громади 
Коломийського 

району 

Впровадження комплексної системи 
роздільного збору, вивозу та переробки 
твердих побутових відходів з метою 
вирішення проблем екологічної 

безпеки жителів Матеївецької сільської 
ради об’єднаної територіальної 

громади 

300,0 

20 

Печеніжинська 
селищна рада 
об’єднаної 

територіальної 
громади 

Коломийського 
району 

Підтримка розвитку сільського 
господарства Печеніжинської ОТГ 

шляхом збільшення доданої вартості 
сільськогосподарської продукції 

500,0 

 Косівський район 

21 
Вербовецька сільська 
рада Косівського 

району 

Створення туристичного культурно-
мистецького комплексу «Мальований 
дзбан» в селах Вербовець та Старий 

Косів Косівського району 

300,0 

22 
Снідавська сільська 
рада Косівського 

району 

Створення підприємства з виробництва 
та переробки органічної екологічно 

чистої молочної продукції 
294,0 

23 
Косівська міська рада 
Косівського району  

Відродження культурного осередку 
«Урочище водоспад Гук» - капітальний 
ремонт зупинки туристичних автобусів 

та оглядового майданчика по 
вул.І.Франка в місті Косові 

300,0 

24 
Городянська сільська 
рада Косівського 

району 

Створення та освітлення туристичного 
маршруту з встановленням оглядового 
майданчика на горі Михалкова в селі 

Город Косівського району 

300,0 

25 
Пістинська сільська 
рада Косівського 

району 

Облаштування мотузкової атракції 
«Плутанка» на території села Пістинь 

300,0 

26 
Шешорівська сільська 

рада Косівського 
району 

Облаштування відпочинково-
оглядового майданчика на березі річки 
Пістинька в селі Шешори Косівського 
району Івано-Франківської області 

300,0 
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 Надвірнянський район  

27 
Пнівська сільська 

рада Надвірнянського 
району 

Пнівська криївка (туристично-
рекреаційний комплекс-музей в с. Пнів) 300,0 

28 

Тисменичанська 
сільська рада 

Надвірнянського 
району 

Розвиток соціально орієнтованого 
фермерства як основа сталого 

розвитку села 
300,0 

29 

Переріслянська 
сільська рада 
об’єднаної 

територіальної 
громади 

Надвірнянського 
району 

Збережімо землю – у нас її невеликий 
шматок 

160,5 

30 
Надвірнянська міська 
рада Надвірнянського 

району  

Надвірна без затоплень – розчищення 
русел малих річок 

136,0 

31 

Делятинська селищна 
рада об’єднаної 
територіальної 

громади 
Надвірнянського 

району 

Делятинщина - предвічна брама в 
Карпати 474,0 

32 

Ланчинська селищна 
рада об’єднаної 
територіальної 

громади 
Надвірнянського 

району  

Спорудження і облаштування 
оглядової вежі та відпочинкової зони в 

урочищі «Жбир» с. Добротів 
Ланчинської селищної ради ОТГ 

500,0 

33 
Цуцилівська сільська 
рада Надвірнянського 

району  
Лохину в кожну хатину 300,0 

34 
Битківська селищна 
рада Надвірнянського 

району 

Проведення заходів від підтоплення і 
затоплення, направлених на 

запобігання розвитку небезпечних 
геологічних процесів та захисту від 

шкідливої дії вод на території 
Битківської селищної ради 
Надвірнянського району 

235,0 

 Рогатинський район  

35 
Вербилівська сільська 
рада Рогатинського 

району 

Встановлення обладнання для 
заморозки малини та інших плодів і 

ягід 
300,0 

36 
Світанківська сільська 
рада Рогатинського 

району  

Розчистка та регулювання русла  
р. Нараївка з метою покращення 

екологічного стану та захисту території 
від підтоплення в межах села Світанок 

Рогатинського району  
Івано-Франківської області 

150,0 
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37 
Колоколинська 
сільська рада 

Рогатинського району 

Розвиток ягідництва на території 
Колоколинської сільської ради 300,0 

38 
Фразька сільська 

рада Рогатинського 
району 

Медова країна 300,0 

Рожнятівський район  

39 
Брошнів-Осадська 
селищна рада 
об’єднаної 

територіальної 
громади 

Рожнятівського 
району 

Історична пам’ять про депортації 
українців в ХХ ст. в с-щі Брошнів-Осада 

342,1 

40 
З турботою про людей. Облаштування 
майданчиків для роздільного збору 
сміття в Брошнів-Осадській ОТГ 

300,0 

41 
Князівська сільська 
рада Рожнятівського 

району  

Капітальний ремонт каналізації та 
санвузлів ДНЗ «Малятко» в  

с. Князівське Рожнятівського району 
75,0 

42 

Спаська сільська 
рада об’єднаної 
територіальної 

громади 
Рожнятівського 

району 

Впровадження сучасних методів 
збирання твердих побутових відходів – 
шлях до покращення санітарного та 
екологічного стану Спаської сільської 
ради ОТГ Івано-Франківської області 

118,9 

 Снятинський район  

43 
Белелуйська сільська 
рада Снятинського 

району  

Збільшення доданої вартості 
сільськогосподарської продукції 
шляхом стимулювання розвитку 

сільськогосподарських кооперативів на 
території Белелуйської сільської ради 

300,0 

44 
Новоселицька 
сільська рада 

Снятинського району 

Встановлення оглядового майданчика 
на пагорбах с. Новоселиця 300,0 

45 
Красноставська 
сільська рада 

Снятинського району 

Впровадження ефективної моделі 
стимулювання сільськогосподарської 

діяльності в селі Красноставці 
Снятинського району 

300,0 

46 
Снятинська міська 
рада Снятинського 

району  

Столиця Покуття очима туристів 
(реставраційно-відновлювальні роботи 

приміщення міської ратуші в  
м. Снятині)”  

300,0 

47 
Устянська сільська 
рада Снятинського 

району  

Холодне та свіже молоко – якісне 
молоко 

300,0 

Тисменицький район 

48 
Чукалівська сільська 
рада Тисменицького 

району  

Вирощування плодово-ягідних культур 
за інтенсивною технологією 300,0 

49 
Чорнолізька сільська 
рада Тисменицького 

району  

Фермерство – запорука здорового та 
натурального харчування 300,0 
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50 

Ямницька сільська 
рада об’єднаної 
територіальної 

громади 
Тисменицького 

району  

Державно-приватне партнерство – 
розвиток туризму та соціальної 

інфраструктури громади 
500,0 

 Тлумацький район  

51 
Палагицька сільська 
рада Тлумацького 

району 
Облаштування джерела в с.Гончарівка 96,0 

52 

Олешанська сільська 
рада об’єднаної 
територіальної 

громади Тлумацького 
району  

Дністровський дельтадром с.Одаїв 
Олешанської ОТГ 

500,0 

53 
Петрівська сільська 
рада Тлумацького 

району 

Розвиток туристичної привабливості 
території Петрівської сільської ради 

Тлумацького району Івано-Франківської 
області 

300,0 

54 
Грушківська сільська 
рада Тлумацького 

району 
Медова Грушка 300,0 

55 
Кутищенська сільська 
рада Тлумацького 

району 

Надання підтримки у здійсненні 
заходів, спрямованих на збільшення 
врожайності та доданої вартості 
сільськогосподарських культур, 

шляхом переоснащення діючих та 
створення нових малих підприємств з 
виробництва та переробки с/г продукції 

Кутищенської сільської ради 

300,0 

56 
Тлумацька міська 
рада об’єднаної 
територіальної 

громади Тлумацького 
району  

Організація роздільного збирання 
побутових відходів на території 
населених пунктів громади 

300,0 

57 Подорожуй Тлумаччиною 500,0 

58 
Підвербцівська 
сільська рада 

Тлумацького району 

Підвищення туристичної привабливості 
територій Дністровського каньйону 

290,0 

 Івано-Франківська міська рада  

59 

Крихівецька сільська 
рада Івано-

Франківської міської 
ради 

Нове будівництво зовнішніх мереж 
водопостачання житлового масиву 

"Долина" 
 

600,0 

 Яремчанська міська рада  

60 

Микуличинська 
сільська рада 

Яремчанської міської 
ради 

Кемпінг-парк: арт-простір в Карпатах 300,0 

 61 
Татарівська сільська 
рада Яремчанської 

міської ради 

Хороша зупинка – обличчя села 
Татарів 

290.0 
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2. Визнати переможцями сьомого обласного конкурсу “Краща спортивна 
громада”: 

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

- ІІ місце – Великотур’янська сільська рада Долинського району та 
відзначити грошовою премією в сумі 150,0 тис. грн.;  

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

 
3. Визнати переможцями сьомого обласного конкурсу “Громада кращого 

довкілля”: 
- І місце – Комарівська сільська рада Галицького 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 – Поберезька сільська рада Тисменицького району та відзначити 

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

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

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

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

Рогатинського району і відзначити грошовою премією в сумі 200,0 тис. грн.; 
- у номінації етнокультурний регіон Гуцульщина – Красноїлівська 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 дев’ятого 

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

6. Районним радам, об’єднаним територіальним громадам, сільським, 
селищним і міським міст районного значення радам – переможцям дев’ятого 
обласного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування – 
при формуванні проектів відповідних бюджетів на 2019 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 
 
 


