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Вступ
Програма економічного та соціального розвитку села Хриплин на 2018
рік (далі – Програма) розроблена виконавчим комітетом Хриплинської
сільської ради відповідно до вимог Конституції України, Закону України від
21.05.1997р. №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (із змінами),
Закону України від 23.03.2000р. №1602-ІІІ "Про державне прогнозування та
розроблення програм економічного і соціального розвитку України" (із
змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003р. №621 "Про
розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального
розвитку та складання державного бюджету" (із змінами).
У Програмі визначено цілі та завдання соціально-економічної діяльності
сільської ради на 2018 р., спрямовані на розвиток села – роботи з благоустрою,
виконання будівельних та ремонтних робіт на об’єктах комунальної власності, з
метою формування якісного та безпечного середовища життєдіяльності
населення села Хриплин.
Заходи Програми фінансуються за рахунок коштів бюджету села
Хриплин, субвенцій з державного, обласного чи міського бюджету, коштів
інших джерел, не заборонені чинним законодавством.
У процесі виконання Програма може уточнюватися. Організаційне
виконання заходів Програми здійснює виконавчий комітет Хриплинської
сільської ради. Зміни та доповнення до Програми затверджуються
Хриплинською сільською радою за поданням сільського голови або постійною
комісією з питань планування, бюджету та фінансів. Звітування про виконання
Програми здійснюється за підсумками року.
І. Оцінка стану соціально-економічного розвитку с.Хриплин.
Село Хриплин розташоване на південному сході від обласного центру міста Івано-Франківська на відстані 7 кілометрів. На захід від м. Тисмениця,
поруч Бистриці Надвірнянської. Загальна площа села становить 958,4 га, з них
землі промисловості – 210 га, в т.ч. 91 га в користуванні Львівської залізниці. В
користуванні та власності громадян 487 га, з них для ведення особистого
селянського господарства 167 га, для ведення садівництва – 149 га, для

будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і
споруд 108 на.
У с. Хриплин зареєстровано 2014 осіб, але фактично в селі
проживає, разом з незареєстрованими мешканцями, понад 2300 осіб в 683
господарствах. Демографічна ситуація, що склалась в селі, характеризується
сталою кількістю населення впродовж останніх 5-ти років. На фоні
загальнодержавного зменшення кількості жителів, в с. Хриплин спостерігається
невеликий щорічний приріст. Це пояснюється в першу чергу міграцією
населення через вигідне розташування села, адже поруч обласний центри - це
робить село привабливим для постійного проживання.
У селі працюють наступні соціально-культурні, освітні та медичні
заклади: будинок культури, загальноосвітня школа І-ІІ ступенів, ФАП,
стоматологія, бібліотека, дві церкви. В 2017 році розпочате навчання в
дошкільному навчальному закладі № 31, «Мрія». Соціальними недоліками села
є відсутність спортивного залу. Також в даний час проблемними залишаються
питання розвитку матеріально-технічної бази Хриплинської ЗОШ, транспортної
інфраструктури і доріг, організація безпеки руху та зовнішнього освітлення,
розвиток закладів культури та охорони здоров’я, вирішення питань
центрального водопостачання та водовідведення, вивіз твердих побутових
відходів та інші.
На території села діють 68 суб’єктів підприємницької діяльності
(юридичні особи), з них ВАТ «Автоливмаш», ВАТ «Променерговузол», ВАТ
«Івано-Франківськголовпостач», ТзОВ «Комфорт-сервіс», Івано-Франківський
комбінат хлібопродуктів, ТзОВ «Бусел-Прикарпаття» та інші суб’єктів
підприємницької діяльності (фізичні особи), розташовано 8 продуктових
магазинів, один готель та один мотель.
Основні проблеми та питання, які залишились невирішеними:
- складність процедури відведення та надання земельних ділянок інвесторам
для реалізації проектів та здійснення господарської діяльності;
- стримування розвитку Хриплинської інвестиційно-промислової зони (ХІПЗ)
через те, що земельні ділянки в межах зони, свого часу, були роздані під
підсобні господарства і знаходяться тепер в приватній власності.
- наявність на території села земель, що не використовуються, або
використовуються неефективно;
- відсутність належного обліку земельних ділянок всіх форм власності і
пов’язаних з ними об'єктів нерухомого майна, які є об'єктами цивільноправового обігу і оподаткування, автоматизованої бази даних про об'єкти
кадастрового обліку;
- законодавчі бар’єри щодо використання земель підприємств, які припинили
свою діяльність.
- відсутність механізмів та важелів впливу на розвиток процесів
транскордонного співробітництва з боку місцевих органів самоврядування;
- завершення робіт з будівництва школи в с.Хриплин;
- будівництво сучасних спортивних споруд – стадіону, спортзалу, басейну;
ІІ. Пріоритетні цілі та завдання діяльності сільської ради на 2018 рік
Стратегічною метою сільської ради є виконання наступних цілей:
- розширення (будівництво) загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів в с.Хриплин;

- будівництво водопровідних мереж ( водопостачання та водовідведення);
- капітальний ремонт дороги по вулиці Автоливмашівська;
- асфальтування доріг села Хриплин;
- ремонт доріг села Хриплин;
- продовження будівництва тротуарних доріжок;
- ліквідація стихійних сміттєзвалищ;
- благоустрій території села;
- організацію вивезення сміття від помешкань жителів та його сортування;
- благоустрій футбольного стадіону;
- будівництво спортивних та дитячих майданчиків;
- благоустрій кладовищ;
- допомога сільським закладам освіти, медицини та культури;
- проведення робіт з освітлення вулиць Хриплинської сільської ради;
- встановлення авто-зупинок;
- розчистка русла річки Млинівка в с. Хриплин;
- розчистка русла потічків та канав в с. Хриплин;
- розвиток дорослого та дитячого футболу;
- удосконалення роботи добровільній пожежній дружині с.Хриплин.
Основні завдання на 2018 рік:
- забезпечити виконання дохідної частини бюджету.
- забезпечити своєчасну та в належних розмірах сплату фізичними та
юридичними особами податків, зборів та обов'язкових платежів до сільського
бюджету.
- провести роботу по інвентаризації земельних ділянок, наданих у користування
та оренду;
 переукладання договорів оренди землі, термін дії яких закінчився, із
застосуванням нової грошової оцінки земель;
- проведення індексації грошової оцінки землі;
- здійснювати самоврядний контроль за використанням та охороною земель
комунальної власності, що дасть змогу проводити реальний моніторинг стану
використання земель села та вживати заходи реагування;
- розпочати роботу у напрямку вирішення питання відчуження наявних вільних
земельних ділянок, які перебувають у користуванні підприємств державної
форми власності та не використовуються за цільовим призначенням, з метою
використання їх для реалізації інвестиційних проектів;
- завершити процес списання меліорованих земель в Хриплинській
інвестиційно-промисловій зоні (ХІПЗ);
- виготовити проектно-кошторисну документацію на земельні ділянки під
приміщеннями сільської ради, каплички та сільського стадіону;
- виготовити проекти необхідні для життєдіяльності села;
- залучення інвесторів на вільні площі діючих підприємств та на вільні земельні
ділянки на території сільської ради;
- забезпечити якість та доступність отримання адміністративних послуг для
громадян;

- вивчити можливість впровадження електронного документообігу в роботу
виконавчого комітету Хриплинської сільської ради (ідентифікація особи
шляхом виготовлення власних електронних ключів);
- підтримувати творчу та обдаровану молодь шляхом проведення конкурсів,
виставок, відпочинкових заходів;
- розширити спектр культурних проектів для різних вікових категорій;
- сприяти розвитку та творчій самореалізації підростаючого покоління;
- забезпечити розвиток закладів культури, модернізацію їх технічного ресурсу,
зміцнення матеріально-технічної бази;
- захист соціально – незахищених верств населення;
- проводити пропаганду здорового способу життя, профілактику негативних
явищ у молодіжному середовищі;
- сприяти комплектуванню бібліотеки села сучасною україномовною
літературою та періодичними виданнями;
- сприяти бібліотеці та ФАП села безкоштовним доступом до мережі Internet;
- розширення кладовища;
- продовжити капітальний та поточний ремонт доріг.
- продовжити будівництво ЗШ в с.Хриплин;
- розпочати влаштування декоративних газонів на території села та спортивних
газонів на ігрових дитячих майданчиках;
- забезпечити прозорості та відкритість у сфері публічних закупівель, зокрема
здійснюючи допорогові торги через систему Prozzoro;
- розробити та впровадити систему візуальної ідентифікації с.Хриплин –
бренду села;
- розробити, виготовити, презентувати та розповсюдити поліграфічну та
сувенірну продукцію про село та його потенційні можливості;
- розпочати активну роботу щодо залучення незайнятих громадян до участі в
громадських та інших роботах тимчасового характеру;
- надавати в межах наявних коштів матеріальну допомогу учасникам
антитерористичної операції та членам їх сімей, малозабезпеченим мешканцям
села, одиноким, перестарілим, багатодітним сім’ям та інвалідам;
- здійснити реконструкцію берегової лінії річки "Млинівка" (Підгородня) з
влаштуванням благоустрою (для охорони земель від підтоплення території
с.Хриплин по вул. Береговій, урочище «Рінь», біля садово-городнього
товариства "Хриплин");
ІІІ. Загальний очікуваний результат від реалізації програмних цілей та
завдань:
- підвищення рівня благоустрою села Хриплин;
- стабільне функціонування соціальної сфери ( школи, садочок, ФАП, сільської
ради, Народного дому, бібліотеки);
- дотримання законності та правопорядку;
- створення комфортних умов проживання;
- розвиток та відновлення мережі сільських доріг (покращення стану доріг);
- можливість забезпечити стабільні темпи економічного зростання;
- сприятиме наповненню бюджету села;
- зміцнення позитивного інвестиційного іміджу села;
- залучення інвесторів на вільні земельні ділянки та площі діючих підприємств;

- налагодження ефективної взаємодії підприємницького середовища і місцевої
влади.
- покращення якості води;
- забезпечення культурного, інформаційного обслуговування населення та
організація дозвілля.
- створення умов для гармонійного розвитку молоді, задоволення їх потреб в
професійному самовизначенні, забезпеченні їх соціальних гарантій, виховання
відповідальності перед суспільством та високої духовності;
- реалізація заходів, спрямованих на створення правових, фінансових,
соціально-економічних, організаційно-господарських умов розвитку громади,
розв'язання соціально-побутових проблем населення його соціального захисту;
 збільшення кількості відпочинкових зон;
 збільшення кількості зелених насаджень;
 підвищення якості послуг з водопостачання та водовідведення;
- забезпечення прозорості використання бюджетних коштів при проведенні
закупівель товарів, робіт та послуг, економія бюджетних коштів;
- розширення загальноосвітніх навчальних закладів села;
- формування атмосфери для вільного творчого самовираження мешканців
села;
- створення сучасної матеріально-технічної бази закладів культури;
- залучення незайнятих та безробітних громадян до громадських та інших робіт
тимчасового характеру;.
- забезпечення соціального обслуговування малозабезпечених громадян села,
інвалідів, пенсіонерів, одиноких непрацездатних громадян похилого віку та
всебічне сприяння в отриманні ними державних соціальних гарантій та послуг
за місцем проживання;
- зведення берегозахисних споруд;
ІV. Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми економічного і
соціального розвитку села на 2018 рік
Зміст заходу
Необхідне
Джерела
Термін
фінансове
Фінансування
виконання
забезпечення
на2018 рік,
грн.
1. Будівництво
1.1. Будівництво тротуарної
435 912
доріжки в районі ж.б. №110
вул. Автоливмашівська, №23
вул. Кривенького в
с.Хриплин
1.2. Продовження
407 000
протягом
будівництва тротуарної
2018 року
доріжки в районі ж.б. №37Сільський бюджет
39 по вул.
Бюджети різних рівнів
Автоливмашівська до ж.б.
Інші джерела
№3 вул. Лісова в с.Хриплин

1.3. Продовження мереж
зовнішнього освітлення
вулиць села (встановлення
енергозберігаючих
світильників):
-вул. Польова
- вул. Меживодівська
- вул. Елеваторна
- провулки вул.
Автоливмашівської
- вул. Марковецька
- вул. Берегова
1.4. Встановлення Сонячних
панелей (батарей) для
вуличного освітлення села
1.5. Капітальний ремонт
доріг:
- в районі ж.б. №110 вул.
Автоливмашівська до №23
вул. Кривенького в
с.Хриплин
- вул. Берегова в районі ж.б.
№11-21
- вул. Тиха в районі ж.б.
№12-23б
- в районі ж.б. №33 вул.
Горішня до №201 вул.
Автоливмашівська в
с.Хриплин
1.6. Поточний (вибірковий)
ремонт дороги по вулиці
Автоливмашівська
1.7. Поточний ремонт доріг:
- вул. Польова
- вул. Підприємців.
- вул. Хліборобів
- вул. Тиха в районі ж.б. 33 №63
- вул. Меживодівська
- вул. Берегова в районі ж.б.
№37 до вул. Кривенького
№8
- вул. Елеваторна
- вул. Марковецька
- вул. Центральна

190 000

60 000

350 000

Сільський бюджет
ІІ-IІІ
Міський бюджет
квартал
Бюджети різних рівнів 2018 року
Інші джерела

500 000
600 000
300 000

в межах коштів, Бюджети різних рівнів І-ІV квартал
передбачених в Інші джерела
2018 року
бюджетах
різних рівнів
50 000
100 000
50 000
50 000
50 000
90 000

50 000
50 000
50 000

Сільський бюджет
Бюджети різних рівнів протягом
Інші джерела
2018 року

- вул. Перспективна
50 000
- вул. Дачна
50 000
1.8. Продовження
будівництво
загальноосвітньої школи І-ІІ межах коштів,
Бюджети різних рівнів
ступенів в с.Хриплин
передбачених в Інші джерела
бюджетах
1.9. Будівництво
водопостачання с. Хриплина різних рівнів
1.10. Будівництво
каналізаційної мережі в селі
Хриплин
1.11. Будівництво котельні
на твердому паливі для
опалення Народного дому
с.Хриплин по вул. Берегова,
4В (ПВР + роботи)
1.12. Будівництво каплички
з влаштуванням
артезіанської свердловини
на території с.Хриплин
Івано-Франківської міської
ради (ПВР + роботи)
1.13. Реконструкція
межах коштів,
переходу через річку
передбачених в
Млинівку (Підгородня) до
бюджетах
садових товариств в
різних рівнів
урочище «Рінь» (ПВР +
роботи)
1.14. Підключення будівлі
Народного дому до
центрального
водопостачання
2. Благоустрій території села
2.1.Організація місць
50 000
відпочинку для
населення (в тому числі
придбання предметів,
матеріалів для встановлення
лавочок, урн, альтанок та
інших малих форм)
2.2. Вивезення сміття від
50 000
помешкань жителів;
2.3. Ремонт доріг після
50 000
укладання комунікацій
2.4. Розчистка русла річки

90 000

Протягом
2018 року

ІІ-ІІІ
квартал
2018 року

Протягом
2018 року
ІІ-ІV
квартал
2018 року
ІІ-ІV

Млинівка в с. Хриплин
2.5. Благоустрій кладовищ
2.6. Благоустрій сільського
стадіону
2.7. Спилювання та
кронування дерев, чистка
чагарників
2.8. Встановлення дошок
оголошення
2.9. Розчистка проїзної
частини вулиць від снігу
2.10. Технічне
обслуговування мереж
вуличного освітлення
2.11. Оплата електроенергії
за освітлення вулиць села
2.12. Проведення поточного
ремонту будівлі будинку
Народного дому
2.13. Благоустрій
(очищення) русла потічків
2.14. Покіс газонів
2.15. Влаштування клумб та
газонів, висадка дерев
2.16. Реконструкція
берегової лінії річки
"Млинівка" (Підгородня) з
влаштуванням благоустрою
2.17. Оплата праці
працівникам з благоустрою
прийнятих по трудових
договорах
2.18. Очищення ставків та
берегової лінії на перехресті
вул. Берегова та
Кривенького с.Хриплин,
урочище «Рінь»
2.19. Розчистка русла
потічка в урочище «Луги» с.
Хриплин
2.20. Розчистка
водовідвідної канави по вул.
Автоливмашівська в с.

в межах коштів,
передбачених в
бюджетах
різних рівнів
70 000

25 000
50 000
50 000

квартал
2018 року
Протягом
2018 року
Протягом
2018 року
І, IV квартал
2018 року
І-ІІІ квартал
2018 року
Сільський бюджет
І, ІV квартал
Бюджети різних рівнів 2018 року
Інші джерела

100 000
В межах
коштів,
передбачених в
бюджеті
50 000

Протягом
2018 року

50 000
30 000
В межах коштів
передбачених
бюджетом
50 000

90 000

50 000
В межах коштів
передбачених
бюджетом

Протягом
2018 року

Хриплин
2.21. Розчистка
меліоративної канави
урочище Янові Горби в с.
Хриплин
2.22. Розчистка канав по вул.
Пресмашівська
2.23. Розчистка канав в
Хриплинській промисловій
зоні
2.24. Копання канав в
урочище «За довбошкою» (
вул. Підприємців, Серпнева,
Хліборобів, Межова,
Поперечна)
2.25. Розчистка канав по вул.
Меживодівська
2.26. Придбання матеріалів,
будівельних матеріалів,
паливо-мастильних
матеріалів (бензину),
обладнання, малоцінних
швидкозношуваних
предметів та інвентарю для
виконання робіт по
благоустрою
2.27. Оплата комунальних
послуг, а саме вивіз та
утилізація ТПВ
2.28. Ліквідація
несанкціонованих та
стихійних сміттєзвалищ
2.29. Ліквідація
безхазяйного будівельного
сміття
2.30.
3.1. Виготовити проектнокошторисну документацію
на земельні ділянки під
приміщеннями сільської
ради, сільського стадіону та
каплички
3.2. Виготовити Детальний
план території урочища Рінь
3.3. Проектна документація

50 000

90 000
50 000

Сільський бюджет
Протягом
Бюджети різних рівнів 2018 року
Інші джерела

300 000

50 000
В межах коштів
передбачених
бюджетом

50 000

100 000

3. Проектні роботи
50 000
Сільський бюджет
Інші джерела

Інші джерела

І-ІІ квартал
2018 року

І- ІІ квартал
2018 року

по інвентаризації земель
Сільський бюджет
3.4. Виготовлення графічних
Інші джерела
матеріалів на земельні
ділянки с.Хриплин
3.5. Виготовлення проектної
документації щодо
відведення земельних
В межах коштів Сільський бюджет
ділянок в Хриплинському
відповідно до Міський бюджет
промисловому вузлу (з
проектних робіт Інші джерела
інженерно геодезичними
та
вишукуванням)
в межах коштів,
3.6. Виготовлення проекту
виділених в
водовідведення з
бюджетах
дорожнього покриття
(ліньовки) по вул.
Автоливмашівська в
с.Хриплин
3.7. Виготовлення проектів
Сільський бюджет
водопостачання вулиць с.
Міський бюджет
Хриплин
Інші джерела
3.8. Виготовлення проектноСільський бюджет
кошторисної документації
Інші джерела
на будівництво закладу
первинної медичної
допомоги
3.9. Виготовлення проектнокошторисної документації
на будівництво сільського
стадіону з трибунами,
біговими доріжками
3.10. Виготовлення
проектно-кошторисної
документації для під навісу
(накриття) спортивного
майданчику по вул. Берегова
в с.Хриплин
3.11. Виготовлення
проектно-кошторисної
документації для
спортивного майданчику з
модульної некапітальної
споруди (спортзал)
4. Фінанси та економіка
4.1. Інвентаризація та облік
Не потребує
суб’єктів підприємницької
діяльності

Протягом
2018 року

постійно

4.2. Участь у програмах
розвитку
4.3. Залучення інвестиційних
коштів
4.4. Інформування громадян
про податкові зобов'язання
по платі за землю, податку
на нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки
4.5. Інформування
юридичних осіб про
податкові зобов'язання по
платі за землю, податку на
нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки

-

Не потребує

постійно

-

Не потребує

постійно

-

Не потребує

постійно

-

Не потребує

постійно

5. Управління
5.1. Організація роботи
апарату виконавчого
комітету (Оплата послуг та
в межах коштів, Сільський бюджет
придбання предметів,
передбачених Інші джерела
матеріалів, обладнання )
бюджетом
5.2. Організація та
проведення земельних торгів
(аукціонів)
5.3. Розробка, виготовлення
та популяризація символіки
села
6. Соціальний захист
6.1. Виконання «Положення в межах коштів,
Сільський бюджет,
про порядок надання
передбачених
інші
одноразової матеріальної
бюджетом
(фінансової)
допомоги малозабезпеченим
громадянам, які опинилися у
скрутній життєвій ситуації і
проживають на території
Хриплинської сільської
ради»
7. Культура, освіта, спорт, медицина
7.1. Проведення навчально100 000
Сільський бюджет,
тренувальних зборів і
Інші джерела
змагань:
- Організація спортивних
заходів, змагань, турнірів
- Придбання футбольної
форми та спортивного

постійно

Протягом
2018 року

Протягом
2018 року

інвентарю
7.2. Виконання Положення
«Кращий учень року» та
«Кращий вчитель року»
7.3. Субвенція сільської
ради для фінансування
бібліотеки с. Хриплин
7.4. Субвенція на відділення
для фінансування
амбулаторії с.Хриплин
7.5. Субвенція сільської
ради амбулаторії с.Хриплин
на придбання меблів
7.6. Субвенція сільської
ради громадській організації
«Штаб» для виконання
Комплексної Програми
профілактики злочинності в
селі на 2017 рік
7.7. Субвенція сільської
ради для придбання
предметів, обладнання,
матеріалів по Хриплинській
ЗОШ І-ІІ ступенів, згідно
«Програми підтримки та
розвитку Хриплинської ЗШ
І-ІІ ступенів на 2018 рік»
7.8. Виконання Програми
«Про проведення культурно
–
освітніх заходів у 2018р.»
7.9. Виконання «Програми
підтримки та розвитку
культури села Хриплин на
2018 рік»
7.10. Реалізація проекту
“Удосконалення організації
діяльності добровільної
пожежної дружини у громаді
с.Хриплин ”
7.11. Виконання «Програми
благоустрою території
Хриплинської сільської
ради на 2018 рік
7.12. Виконання «Програми
організації та фінансування

10 000

ІІ квартал
2018 року

в межах коштів,
передбачених
бюджетом

Протягом
2018 року

Сільський бюджет

в межах коштів,
передбачених
програмою

Протягом
2018 року

сільський бюджет
бюджетів усіх рівнів
джерела,
не
заборонені
чинним
законодавством

в межах коштів, Сільський, міський та
передбачених обласний бюджети
проектом

Протягом
2018 року

в межах коштів, сільський бюджет
передбачених бюджетів усіх рівнів Протягом

громадських робіт в селі
Хриплин у 2018 році»
7.13. Виконання «Програми
цивільного захисту
населення і території
Хриплинської сільської ради
від надзвичайних ситуацій
природного і техногенного
характеру та запобігання
виникненню пожеж на 2018
рік»

програмою

джерела,
не 2018 року
заборонені
чинним
законодавством

V. Найважливіші проблемні питання села Хриплин, розв’язання яких
потребує у 2018 році підтримки або вирішення на міському та обласному
рівні
Проблема, її обґрунтування
Можливі шляхи
Обсяги
вирішення проблеми
фінансування,
необхідні для
розв’язання
проблеми,
джерела
фінансування
1. Капітальний ремонт вулиці
Фінансування з
Орієнтовна
Автоливмашівська в с. Хриплин.
бюджетів усіх рівнів
вартість 1 км
(капітальний ремонт
дороги станом на
розпочати після
23.12.2016р - 4
прокладання мереж
500 000 грн.
водопостачання та
Загальна
водовідведення) .
протяжність
дороги 2км.
2. Розширення (будівництво)
Замовником будівництва Загальна вартість
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів в являється УКБ
відповідно до
с.Хриплин;
виконавчого комітету
проведеного
Івано-Франківської
тендеру закупівель
міської ради.
в системі Прозоро
становить
23 998 986,00 грн.
3. Будівництво водопостачання
(водопровідних мереж) с. Хриплина

Сприяння у
співфінансуванні з
міського та обласного
бюджетів

Загальна вартість
буде відома після
складання
проектної
документації.
4. Будівництво каналізаційної мережі в селі Замовником будівництва Загальна вартість
Хриплин Івано-Франківської міської
являється УКБ
відповідно до
ради.
виконавчого комітету
проведеного

Основною екологічною проблемою с.
Хриплин є відсутність каналізаційної
мережі, яка б охопила все село. На
території села розташовано 683
домогосподарств та більше 2500
земельних ділянок для ведення
садівництва, які об’єднані в 6 садових
товариств, а також очікується
збільшення їх кількості за рахунок
переведення сільськогосподарських
земельних ділянок у приватні забудови.
Всі домогосподарства використовують
індивідуальні джерела водопостачання та
водовідведення.
Будівництво каналізаційної мережі дасть
змогу покращити стан довкілля,
унеможливить потрапляння стічних вод
в навколишнє середовище.
5. Складна ситуація склалася на ВАТ
"Пресмаш", яке є банкрутом,
заборгованість із виплати заробітної
плати станом на 01.11.2016р.
становила3609,3 тис.грн. і зросла у
порівнянні з початком року на 43%.
Розроблено проект плану санації, однак
збори кредиторів його відхилили. Крім
того, Ухвалою господарського суду
Івано-Франківської області від
21.07.2016р. проведено введено
процедуру санації строком на 6 місяців,
призначено керуючого санацією
арбітражного керуючого Кобельника
О.С. Однак, Постановою Львівського
апеляційного господарського суду від
04.10.2016р. скасовано призначення
Кобельника О.С. Через корпоративний
спір, який виник на підприємстві є
проблема у зібранні зборів акціонерів.
6. Реконструкція пожежного депо в
с. Хриплин Івано-Франківської міської
ради по вул. Тисменицька для
розміщення
та
забезпечення
функціонування діючого підрозділу
місцевої пожежної охорони, який на
даний момент знаходиться на вул.
Франка у м. Івано-Франківську

Івано-Франківської
міської ради.

тендеру закупівель
в системі Прозоро
становить
25 945 520,00 грн.

Сприяння на рівні
області в організації
проведення на
підприємстві зборів
акціонерів.

-

Відновлення пожежного Бюджети всіх
депо
спільними рівнів
зусиллями
територіальними
громадами
Хриплина,
Микитинців, Угорників
та м. Івано-Франківська

