УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 22.11.2021. № 854-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 29.05.2020. № 1457-35/2020,
враховуючи рекомендації ради та експертної комісії Конкурсу:
1. Визнати переможцями дванадцятого обласного конкурсу проектів та
програм розвитку місцевого самоврядування такі проекти:
№
з/п

Назва органу
місцевого
самоврядування

1

2

1

Бурштинська міська
рада ІваноФранківського району

2
3
4
5
6

Назва проекту
3
Нове будівництво “Вежі Давида” в
релігійно-історичному комплексі
“Гора над Дністром” в с. Новий
Мартинів
Облаштування вуличного
освітлення в с. Глибоке із
використанням сонячної енергетики

Богородчанська
селищна рада ІваноФранківського району
Болехівська міська
Скелі Довбуша – подорож у
рада Калуського
легенду
району
Брошнів-Осадська
селищна рада
Музей депортацій українців у ХХ ст.
Калуського району
Букачівська селищна
Створення фестивальної локації
рада ІваноБукачівської територіальної
Франківського району
громади
Верховинська селищна
Купальня Святого цілителя
рада Верховинського
Великомученика Дмитрія
району
Солунського

Кошти
обласного
бюджету
(тис.грн.)
4
466,8

450,0
500,0
500,0
500,0
500,0

1

2

7

Вигодська селищна
рада Калуського
району

8

Галицька міська рада
Івано-Франківського
району

9

Городенківська міська
рада Коломийського
району

10
11
12

Городенківська міська
рада Коломийського
району
Делятинська селищна
рада Надвірнянського
району
Дзвиняцька сільська
рада ІваноФранківського району

13

Долинська міська рада
Калуського району

14

Заболотівська
селищна рада
Коломийського району

15

Заболотівська
селищна рада
Коломийського району

16

Зеленська сільська
рада Верховинського
району

17

Івано-Франківська
міська рада ІваноФранківського району

3
Встановлення вуличного
освітлення в селі Сенечів
Калуського району ІваноФранківської області із
використанням відновлювальних
джерел енергії
Реконструкція помешкання
Рудольфа Моха, видатної
особистості Галичини, для
пластової оселі в межах Галицької
територіальної громади, с.Курипів
Організація роздільного збору
побутових відходів на території
Городенківської територіальної
громади
Створення умов для комфортного
проживання у дитячому будинку
сімейного типу у м. Городенці
Впровадження альтернативних
джерел енергії в Делятинському
ліцеї № 2
Капітальний ремонт пірсу “Юність”
сільського озера Дзвиняцької
територіальної громади
Створення інклюзивно-ресурсних
кімнат в закладах освіти
Долинської територіальної громади
Реконструкція станції аерації та
дезінфекції стічних вод очисних
споруд Заболотівської селищної
ради
Капітальний ремонт приміщень
ДНЗ “Берізка” для облаштування
інклюзивно-ресурсного центру
Заболотівської селищної ради
Коломийського району ІваноФранківської області
Створення умов для занять
рафтингом як складової розвитку
туристичної галузі та пропагування
здорового способу життя на
території Зеленської об’єднаної
територіальної громади
Верховинського району ІваноФранківської області
Покращення матеріально-технічних
умов для забезпечення належного
функціонування ІваноФранківського центру соціальної
підтримки дітей та сімей
2

4

495,0

375,0

500,0

468,8
450,0
495,0
500,0

500,0

485,0

468,7

500,0

1

2

18

Калуська міська рада
Калуського району

19

Коломийська міська
рада Коломийського
району

20

Косівська міська рада
Косівського району

21

Ланчинська селищна
рада Надвірнянського
району

22
23

24

25
26

27

28

29

Лисецька селищна
рада ІваноФранківського району
Надвірнянська міська
рада Надвірнянського
району
Нижньовербізька
сільська рада
Коломийського району
Новицька сільська
рада Калуського
району
Отинійська селищна
рада Коломийського
району
Пасічнянська сільська
рада Надвірнянського
району
Перегінська селищна
рада Калуського
району
Печеніжинська
селищна рада
Коломийського району

3
Виготовлення проектнокошторисної документації на
реконструкцію очисних споруд в
с. Боднарів Боднарівського
старостинського округу Калуської
міської територіальної громади
Івано-Франківської області
Стежками Карпатських курганів
Нове будівництво зовнішніх
каналізаційних мереж та очисних
споруд для очищення
господарсько-побутових стічних
вод у Косівському ліцеї № 1 імені
Ярослава Мудрого в м.Косові
Івано-Франківської області
Благоустрій території парку імені
Б.Хмельницького в селищі Ланчин
Ланчинської селищної ради
Надвірнянського району ІваноФранківської області (капітальний
ремонт)
Влаштування дахової сонячної
електростанції для власних потреб
КНП “Лисецька лікарня”
Не страшні нам наслідки повеней
та паводків – розчищення русел
малих річок
Забезпечення роздільного
збирання побутових відходів на
території Нижньовербізької
сільської територіальної громади

4

202,5

500,0

500,0

500,0

497,5
450,0

337,0

Туристична алея – перша атракція
в Новицькій територіальній громаді

500,0

Стежками Йова Почаївського

500,0

Облаштування площинних споруд
оздоровчо-вишкільного
призначення та будівництво
історичного закладу культури
“Пнівська криївка”

300,0

Чисте довкілля

225,1

Центр культурної спадщини
Щепановського

500,0

3

1

2

30

Рогатинська міська
рада ІваноФранківського району

31

Рогатинська міська
рада ІваноФранківського району

32

Рожнівська сільська
рада Косівського
району

Веловодний туризм на Покутті

500,0

33

Рожнятівська селищна
рада Калуського
району

Встановлення вуличного
освітлення на сонячних батареях в
с. Петранка Рожнятівської ТГ
Калуського району

500,0

34

Снятинська міська
рада Коломийського
району

Щоб історія жила завжди

500,0

35

Солотвинська
селищна рада ІваноФранківського району

36

Спаська сільська рада
Калуського району

37

Тисменицька міська
рада ІваноФранківського району

38

Тлумацька міська рада
Івано-Франківського
району

39

Яблунівська селищна
рада Косівського
району

40

Яремчанська міська
рада Надвірнянського
району
Всього 40

3
Покращення культури поведінки з
твердими побутовими відходами на
території Рогатинської міської
територіальної громади
Встановлення вуличного
освітлення з використанням
відновлювальних джерел енергії у
віддалених селах Рогатинської
територіальної громади

Влаштування системи
водовідведення на території
Кривецької гімназії Солотвинської
селищної ради. Нове будівництво
Придбання техніки для збирання та
вивозу твердих побутових відходів
Встановлення вуличного
освітлення із застосуванням
інноваційних енергозберігаючих
технологій на території населених
пунктів Тисменицької міської ради
Івано-Франківської області
Реконструкція електропостачання
насосної станції з влаштуванням
сонячної електростанції в с.Нижнів
Івано-Франківського району ІваноФранківської області
Створення інформаційнотуристичного центру “Подих
Привілля” та туристичного притулку
“На Гаївці”
Роздільний збір сміття – запорука
успіху громади

4
493,3

492,0

500,0
500,0

500,0

500,0

500,0

487,5
18639,2

2. Визнати переможцями десятого обласного конкурсу “Краща спортивна
громада”:
- І місце – Рожнятівська селищна рада Калуського району та відзначити
грошовою премією в сумі 200,0 тис. грн.;
4

- ІІ місце – Яблунівська селищна рада Косівського району та відзначити
грошовою премією в сумі 150,0 тис. грн.;
- ІІІ місце – Кутська селищна рада Косівського району та відзначити
грошовою премією в сумі 100,0 тис. грн.
3. Визнати переможцями десятого обласного конкурсу “Громада кращого
довкілля”:
- І місце – Калуська міська рада Калуського району та відзначити грошовою
премією в сумі 200,0 тис. грн.;
- ІІ місце – Коломийська міська рада Коломийського району та відзначити
грошовою премією в сумі 150,0 тис. грн.;
- ІІІ місце – Галицька міська рада Івано-Франківського району та відзначити
грошовою премією в сумі 100,0 тис. грн.
4. Визнати переможцями десятого обласного конкурсу “Краща
етнокультурна громада”:
- у номінації етнокультурний регіон Бойківщина – Вигодська селищна рада
Калуського району і відзначити грошовою премією в сумі 200,0 тис. грн.;
- у номінації етнокультурний регіон Покуття – Обертинська селищна рада
Івано-Франківського району і відзначити грошовою премією в сумі 200,0 тис. грн.;
- у номінації етнокультурний регіон Опілля – Рогатинська міська рада ІваноФранківського району і відзначити грошовою премією в сумі 200,0 тис. грн.;
- у номінації етнокультурний регіон Гуцульщина – Косівська міська рада
Косівського району 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 дванадцятого
обласного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування та
десятих обласних конкурсів “Краща спортивна громада”, “Громада кращого
довкілля”, “Краща етнокультурна громада”.
6. Сільським, селищним і міським радам – переможцям дванадцятого
обласного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування при
формуванні проектів відповідних бюджетів на 2022 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
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