
Звіт про виконання програми 

економічного і соціального розвитку  

села Хриплин за 2017 рік  

 

             Хриплинська сільська рада на протязі 2017 року спрямовувала свої 

зусилля на виконання програми економічного і соціального розвитку села 

Хриплин затвердженої рішенням сесії сільської ради від 29 грудня 2016 року 

№29-11/2016. Для виконання програми залучались кошти як з місцевого 

бюджету, так і з  бюджетів  Івано-Франківської міської ради та Івано-

Франківської обласної ради. Зокрема Хриплинська сільська рада в 2017 році 

реалізувала два проекти місцевого самоврядування. Завдяки перемозі проекту 

«Створення комфортного танцювального залу»  в міському конкурсі створено 

танцювальний зал в приміщенні Народного дому. Загальна вартість 

реалізованого проекту склала 139 560 гривень, з яких субвенція з міського 

бюджету - 100 000 гривень. А участь в обласному конкурсі проектів та програм 

проекту «Сприяння розвитку добровільної пожежної дружини у громаді 

с.Хриплин» із загальним бюджетом 750 000 гривень дало змогу залучити 

додатково до сільського бюджету кошти в сумі 510 000 гривень з обласного та 

міського бюджетів. Завдяки реалізація даного проекту у 2017 році створено 

добровільну пожежну дружину с.Хриплин та закуплено необхідне обладнання 

для її повноцінного функціонування. За кошти проекту було закуплено трактор 

МТЗ 82.1 «Беларус», причеп-цистерну, косарку, бензопилу, спецодяг 

пожежників та інший інвентар пожежного обладнання. На протязі 2017 року 

Хриплинською сільською радою отримані субвенції з міського бюджету для 

будівництва берегозакріплювальних споруд на річці Млинівка в сумі 850 000 

гривень, на благоустрій території села – 1 490 000 гривень, для виготовлення 

проектів водовідведення вулиць села – 150 000 гривень. У 2017 році тендерним 

комітетом Хриплинської сільської ради проведено 3 тендери в системі 

Prozorro(закупівля трактора, капітальний ремонт вул. Лісова, будівництво 

берегозакріплювальних споруд), завдяки чому вдалось зекономити кошти в 

сумі 119 560 гривень. За 2017 рік заасфальтовано 6 доріг та 3 провулки 

загальною протяжністю 1860 метрів, зроблено пішохідних доріжок 

протяжністю 600 метрів, берегоукріплення річки Млинівка протяжністю 580 

метрів, встановлено  34 нових вуличних світильники. 

           В 2017 році відбулось відкриття садочку «Мрія» та збільшено кількість 

місць до 95 чоловік. Затверджено Генеральний план села. Списано меліоративні 

дренажі в урочищах «Янові горби», «Малі лази», «Галицький господар», що 

дасть можливість переводити землі в інше цільове використання.   

Разом з тим виконавчим комітетом проводилась робота для виконання дохідної 

частини сільського бюджету. За 2017 рік в сільський бюджет без врахування 

субвенцій надійшло 7 445 985 гривень при запланованій сумі на початок року 

4 700 000 гривень. В порівнянні з 2016 роком надходження до сільського 

бюджету без врахування субвенцій збільшились на 2 750 985 гривень. Такого 

результату вдалось досягти завдяки роботі з організаціями, що ведуть 

діяльність на території сільської ради. Зокрема укладено одинадцять нових 

договорів з юридичними особами на сплату орендної плати (ТОВ «ІСТЕЙТ 

ІФ», ТОВ «ХРИПЛИНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР», ПП «Агротекс», ТОВ «Авто-



Флагман ІФ», ФОП Лучко І.М., ТзОВ «Р.Д.БУД», ТОВ «Захід-Контракт», ПАТ 

«Прикарпаттяобленерго», ПАТ «Меткор», ПАТ «Ремонтно-будівельне 

підприємство», ТОВ «Прикарпаття Інвест»). Також в 2017 році ТОВ «Калє» 

почали платити єдиний податок в бюджет сільської ради. Також укладено 2 

договори на відшкодування втрат за фактичне використання земельних ділянок 

без правовстановлюючих документів з ТОВ «Прикарпаття Інвест» та фізичною 

особою Кишинським В.М., завдяки чому в бюджет додатково надійшло 55 039 

гривень.  Важливим завданням було забезпечення своєчасності та в належних 

розмірах сплати податків юридичними та фізичними особами. Пріоритетними 

завданнями в 2017 році було відкриття дитячого садочка, створення 

добровільної пожежної дружини, капітальний та поточний ремонт доріг, 

водовідведення села, будівництво тротуарних доріжок та благоустрій території 

села. Значну увагу приділялось соціальному захисту населення та розвитку 

культури, освіти і спорту. 

 

Заходи проведені на протязі 2017 року відповідно до завдань Програми 

економічного і соціального розвитку 

 

Зміст заходу Видатки  Джерела 

Фінансування 

Будівництво 

Будівництво берегоукріплювальних 

споруд р.Млинівка 

 

490 230 

 

Міський бюджет  

Капітальний ремонт пішохідної 

доріжки вул.Автоливмашівська ж.б.20-

6 

581 636  

Міський бюджет  

 

Капітальний ремонт пішохідної 

доріжки вул.Автоливмашівськаж.б 37-

39 –Лісоваж.б. 3 

139002  

Міський бюджет  

 

Продовження мереж зовнішнього 

освітлення вулиць села : 

 

 

 

 

 

Сільський бюджет  

 

вул.Автоливмашівська 75-101 81 901 

Вул. Польова 25989 

Вул.Елеваторна 60169 

Вул. Підприємців 24-29 5 777 

Вул. Берегова 21 12 895 

Вул. Берегова 4б- 4в 22 001 

Вул.  Автоливмашівська 37-39 16 740 

Вул.  Автоливмашівська 51-53 7 725 

Вул. Автоливмашівська 201 4 634 

Капітальний ремонт вулиць:   

 

Сільський бюджет  

 

- вул. Лісова 452 646 

- вул. Берегова 19-35 221 616 

- вул. Бічна 228 365 

- вул. Кривенького 247 808 



- вул. Торгівельна 256 301 

Поточний ремонт вулиць:   

 

 

 

Сільський бюджет 

 

- вул. Польова 91 923 

- вул. Пресмашівська 28 994 

- вул. Горішня 37-41а 57 539 

- вул. Горішня 7-13 77 537 

- вул. Героїв УПА 99 974 

- вул.Автоливмашівська-Горішня 

(пішохідний прохід) 

25 110 

- вул. Лісова (міжбудинковий проїзд 

ж.б. 1-3) 

95 188 

Будівництво каплички з влаштуванням 

артезіанської свердловини (проект) 

 

46369 

 

Міський бюджет 

Влаштування віконно-дверних 

конструкцій в Народному домі 

106 235 Міський бюджет 

Сільський бюджет 

Влаштування теплових лічильників в 

котельні Народного дому 

29 238 Сільський бюджет 

Субвенція сільської ради Івано-

Франківській міській раді для 

будівництва каналізаційної мережі 

с.Хриплин 

 

500 000 

 

Сільський бюджет 

Благоустрій  території села 

Спилювання та кронування дерев 25 505 Сільський бюджет 

Розчищення канав:  Сільський бюджет 

 Вул. Автоливмашівська 139-201 47 696 

Вул. Елеваторна 4 500 

Прибирання доріг від снігу та 

розсипання протиожеледної суміші 

10 788 Сільський бюджет 

 

Труби для канав 2 880 Сільський бюджет 

Металопрофіль на цвинтар для огорожі 4 337 Сільський бюджет 

Технічне обслуговування мереж 

вуличного освітлення 

49824 Сільський бюджет 

 

Оплата електроенергії за освітлення 

вулиць села 

101 730 Сільський бюджет 

 

Встановлення святкових ілюмінацій на 

території села 

103 055 Сільський бюджет 

 

Проектні роботи 

Внесення змін до генерального плану 81 042 Сільський бюджет 

Детальний план території урочищаРінь 20 000 Сільський бюджет 

 

Виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

вул..Берегова 4-в 

 

8 380 

 

Сільський бюджет 

 

Контрольно-виконавча зйомка 

водопроводу дитячого садка 

5 441 Сільський бюджет 

 



Виготовлення проектів капітального 

ремонту та будівництва пішохідних 

доріжок 

21 872 Сільський бюджет 

 

Виготовлення проектів будівництва 

водовідведення вулиць  

Берегова,Центральна, 

Перспективна,Городня 

144 288 Сільський бюджет 

 

Соціальний захист 

Надання матеріальних допомог 

відповідно до «Положення про 

порядок надання одноразової 

матеріальної (фінансової)  

допомоги малозабезпеченим 

громадянам, які опинилися у скрутній 

життєвій ситуації і  

проживають на території 

Хриплинської сільської ради» 

 

 

169 200 

 

 

Сільський бюджет 

 

Культура, освіта, спорт, медицина, цивільний захист 

Виконання Програми «Про проведення 

культурно – освітніх заходів у 2017р.» 

73 564 Сільський бюджет 

 

Виконання Програми «Розвитку 

фізичної культури і спорту на 2017р.» 

60 067 Сільський бюджет 

Ремонт музичного обладнання 5 500 Сільський бюджет 

Придбання світломузики  для 

Народного дому 

40 000 Сільський бюджет 

Придбання костюмів для Народного 

дому 

5 955 Сільський бюджет 

Придбання матеріалів, дзеркала, 

спортивного інвентарю для створення 

танцювального залу 

 

33 325 

Міський бюджет 

Сільський бюджет 

Виконання Положення «Кращий учень 

року» та «Кращий вчитель року» 

5 900 Сільський бюджет 

Субвенція  сільської  ради для 

фінансування бібліотеки с. Хриплин  

5 000 Сільський бюджет 

Субвенція на придбання медикаментів 

для амбулаторії с.Хриплин  

15 000 Сільський бюджет 

Субвенція сільської  ради громадській 

організації «Штаб» для виконання 

Комплексної Програми профілактики 

злочинності в селі на 2017 рік» 

25 000 Сільський бюджет 

Субвенція сільської  ради для 

придбання предметів, обладнання, 

матеріалів по Хриплинській ЗОШ І-ІІ 

ступенів, згідно «Програми  підтримки 

та розвитку Хриплинської ЗМ І-ІІ 

ступенів на 2017 рік» 

49 400 Сільський бюджет 

 



Реалізація проекту “ Сприяння 

розвитку добровільної пожежної 

дружини у громаді с.Хриплин ”: 

  

 

 

 

Сільський бюджет 

Міський бюджет 

Обласний бюджет 

Трактор МТЗ 82.1 «Беларус» 503 900 

Причеп-цистерна 180 000 

Плуг тракторний 20 000 

Косарка роторна до трактора 24 617 

Тракторний причіп 140 208 

Відвал тракторний 42 800 

Подрібнювач гілок тракторний 43 700 

Комплект спецодягу для пожежників 46 200 

Бензопила 9 326 

 

 

 

 

 
 


