
 

Звіт про роботу 

Управління інтеграції громад міської ради за  2021 рік 

 

Організаційні та кадрові питання діяльності управління.  

Управління інтеграції громад Івано-Франківської міської ради 

створено відповідно до рішення Івано-Франківської міської ради від 26 

листопада 2020 року № 307. 

Основними завданнями управління є:  

1. Забезпечення контролю за виконанням повноважень старост сіл, 

визначених законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

координація їх роботи. 

2. Розробка цільових програм розвитку  сільських територій. 

3. Здійснення внутрішнього аудиту діяльності комунальних 

(бюджетних) підприємств, установ, організацій та виконавчих органів 

міської ради. 

4. Запобігання фактам незаконного, неефективного та 

нерезультативного використання бюджетних коштів та комунального 

майна. 

Протягом 2021 року вирішено ряд організаційних питань 

(затверджено положення про управління, його структурні підрозділи), 

призначено начальника управління та керівників двох відділів, а також 

одного головного спеціаліста. В квітні оголошено конкурс на зайняття 

двох вакантних посад головних спеціалістів відділу розвитку сільських 

територій та координації роботи старост. 

 

 

Відбір кандидатур на посади старост 
 

Першочерговим завданням, що постало перед управлінням, стала 

організація та проведення конкурсу для відбору кандидатів на посаду 

старост Івано-Франківської міської територіальної громади. Конкурс 

проводився комісією відповідно до положення, затвердженого 

розпорядження міського голови від 2 грудня 2020 року № 493-р.  

Комісією проведено прийом документів та співбесіди з 43 

кандидатами. За результатами цих співбесід комісією рекомендовано 18 

осіб (по одному для кожного сільського населеного пункту територіальної 

громади) для призначення на посаду старости. Однак, у зв’язку із 

невирішенням правового статусу посади старости в умовах 

адміністративного завершення реформи децентралізації, прийнято 

рішення, до узгодження всіх законодавчих суперечностей, призначити 

запропонованих осіб радниками міського голови – представниками 

відповідних сіл територіальної громади.  

Після підписання Президентом у липні Закону про внесення змін до 

деяких законів України щодо розвитку інституту старост проведена 



відповідна робота щодо розробки проектів рішень міської ради, для 

реалізації зазначених норм. 

На сесії міської ради 16 вересня 2021 року обидва проєкти рішень 

прийняті, в результаті чого утворено 17 старостинських округів та 

затверджено Порядок проведення громадських слухань кандидатури 

старости в старостинських округах громади.  

Починаючи з 25 жовтня і до 19 грудня організовано громадське 

обговорення кандидатур старост, винесених на розгляд міським головою. 

Усі 17 кандидатур отримали необхідний рівень підтримки підчас 

громадського обговорення, та рішенням сесії міської ради від 23.12.2021  

року затверджені на посадах старост у відповідних старостинських 

округах. 

 

Реорганізація сільських рад.  

Із завершенням в грудні 2020 року бюджетного року на порядку 

денному вийшло питання про реорганізацію сільських рад, що 

приєдналися до міської територіальної громади. З цією метою сесію 

міської ради 11 листопада 2021 року  прийнято рішення про реорганізацію 

та утворення комісій з реорганізації 10 сільських рад сіл Вовчинець, 

Драгомирчани, Крихівці, Камінне, Микитинці, Радча, Угорники, 

Тисменичани, Хриплин, Чукалівка. Завдяки спільній роботі членів комісій, 

працівників структурних підрозділів та апарату виконавчого комітету 

міської ради протягом січня підготовлено передавальні акти, які 28 січня 

2021 року були затверджені на сесії міської ради. Івано-Франківська міська 

територіальна громада стала першою в області, яка повністю завершила 

реорганізацію сільських рад, що приєдналися. 

Протягом звітного періоду, в процесі вирішенні питань ефективного 

управління комунальними ресурсами громади, проводиться робота щодо 

зміни балансоутримувачів майна сіл, що приєдналися, шляхом підготовки 

відповідних проєктів рішень виконавчого комітету та міської ради.  

 

Координація роботи радників міського голови 

 

Протягом звітного періоду забезпечено координацію роботи радників 

міського голови – представників сіл Івано-Франківської міської 

територіальної громади. Під керівництвом заступника міського голови В. 

Федоріва проводилися регулярні наради, під час яких було порушено 

питання та організовано виконання ряду ключових завдань у таких 

напрямках, як організація вивезення ТПВ у селах та боротьба зі 

стихійними сміттєзвалищами на території сіл громади; організація 

військового обліку та проведення мобілізаційної роботи  ; проведення 

заходів щодо знешкодження та запобігання поширення борщівника та 

спалювання сухої рослинності; організація процесу належного утримання 

та прибирання кладовищ сіл; благоустрій територій до Свят; налагодження 

роботи комунальних працівників у селах та інші. 



 

Організація надання нотаріальних та інших управлінських 

послуг в селах територіальної громади.  

Серед завдань, які постали в ході реорганізації сільських рад, було і 

забезпечення жителів усіх сіл громади належним рівнем послуг. Окрім 

адміністративних послуг, що надаються територіальними підрозділами 

міського ЦНАПу, управління інтеграції громад провело необхідну роботу 

для формування умов надання населенню окремих нотаріальних послуг та 

довідок. Так рішенням міської ради від 28.01.2021 року № 40 (із змінами) 

на 18 радників сіл громади покладені обов’язки з вчинення окремих 

нотаріальних дій, зокрема:  

1) вживати заходів щодо охорони спадкового майна; 

2) посвідчувати заповіти (крім секретних); 

3) видавати дублікати посвідчених ними документів; 

4) засвідчувати вірність копій (фотокопій) документів і виписок з них; 

15) засвідчувати справжність підпису на документах. 

З метою забезпечення методичного супроводу радників щодо 

вчинення ними нотаріальних дій управлінням налагоджено 

співробітництво з відділом з питань нотаріату Головного територіального 

управління юстиції в Івано-Франківській області та Івано-Франківською 

регіональною філією ДП «Національні інформаційні системи». Разом з 

ними проведено навчання для радників щодо порядку обліку та реєстрації 

заповітів, особливостей надання інших нотаріальних послуг. В основному 

це засвідчення заповітів. Однак були і звернення щодо надання копії 

посвідченого заповіту та засвідчення підпису на документи.  

Всього у селах територіальної громади впродовж року радниками 

вчинено понад 200 нотаріальних дій. Найчастіше мешканці сіл звертаються 

за нотаріальним посвідченням заповітів. Проте також популярністю 

користується видача дублікатів заповітів, посвідчення підпису та 

довіреності.  

З метою максимального наближення управлінських послуг до людей,  

сформовано перелік довідок, які відповідно до рішення виконавчого 

комітету міської ради від 26.01.2021 року № 146 на звернення громадян 

можуть видавати радники. Мова йде про витяг з погосподарської книги, 

довідка що особа не є членом особистого селянського господарства, 

довідка-характеристика, довідка про проживання/не проживання особи та 

інші. З метою уніфікації цього процесу управлінням підготовлено зразки 

довідок, відповідно до яких і працюють радники. 

 

Налагодження співпраці із Головним управлінням статистики. 

Важливим результатом роботи на початку року стало налагодження 

співпраці з Головним управлінням статистики в Івано-Франківській 

області. Управлінням забезпечено координацію збору, узагальнення та 

подання двох річних статистичних звітів міської територіальної громади за 

формою №6-сільрада та формою №1-житлофонд. Спільно з фахівцями 



служби статистики  області напрацьовано модель обліку особистих 

селянських господарств в селах громади згідно порядку, затвердженого 

наказом Мінекономрозвитку від 14.04.2017 року № 572. 

 

Створення та діяльність дорадчих рад у селах.  

 

Серед пріоритетних завдань управління – налагодження ефективного 

діалогу з громадськістю сіл міської територіальної громади. З цією метою 

виконавчим комітетом міської ради 12.02.2021 року затверджено 

положення про дорадчі ради сіл територіальної громади, а рішенням від 26 

лютого 2021 року № 293(зі змінами) – їх склад. Метою діяльності дорадчої 

ради є забезпечення участі мешканців села у вирішенні питань місцевого 

значення, налагодження їх ефективної взаємодії з громадськістю, 

врахування громадської думки під час формування та реалізації місцевої 

політики, наданні організаційної допомоги у виконанні рішень міської 

ради, виконавчого комітету та інших виконавчих органів. 

Основними завданнями дорадчої ради є: 

- сприяння участі громадськості у вирішення питань місцевого 

значення; 

- сприяння розгляду пропозицій інститутів громадянського 

суспільства щодо поліпшення умов проживання та захисту законних прав 

населення у відповідному селі; 

- забезпечення врахування громадської думки при підготовці проектів 

рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради, розпоряджень 

міського голови, що стосуються відповідного села (сіл); 

- надання організаційної допомоги раднику (представнику) села під 

час виконання рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради, 

розпоряджень міського голови, доручень виконавчих органів ради; 

- сприяння в організації та проведенні культурних, освітніх, 

спортивних та інших масових заходів у відповідному селі. 

Протягом першого півріччя 2021 року проведено перші засідання в 

усіх дорадчих радах громади: затверджено перелік комісій, які діють у 

складі ради, затверджено план роботи на рік, розглянуто проблемні 

питання життєдіяльності сіл.  

В подальшому забезпечено систематичну роботу дорадчих рад, в яких 

чи не основним напрямком роботи є земельні питання. Згідно доручення 

міського голови, усі проекти рішень з цього питання чи то виконавчого 

комітету, чи то міської ради, повинні пройти попереднє обговорення на 

засіданнях дорадчих рад та отримати їх схвалення. У разі, якщо проекти 

рішень не були розглянуті або не отримали схвалення дорадчих рад, 

подальша робота з ними не проводиться.  

 

Фонд радника 

 



Серед важливих здобутків – розробка та впровадження управлінням 

механізму спрямування коштів бюджету Івано-Франківської міської 

територіальної громади для забезпечення першочергових потреб сільських 

територій – т.з. «Фонд радника».  

Завдяки впровадженню Фонду радника,  радники (представники сіл) 

мають змогу здійснювати поточні та капітальні роботи з ремонту 

вулиць/приміщень/фасадів  у селах, виконувати роботи з благоустрою 

території, поповнювати матеріально-технічну базу установ, придбавати 

господарський інвентар  та фінансувати інші першочергові потреби свого 

населеного пункту. 

Впродовж 2021 року завершено прийом пропозицій від радників щодо 

потреб та забезпечено фінансування заяв. 

 

Бюджет участі 

 

Цього року села Івано-Франківської МТГ взяли активну участь у 

написанні та подачі проєктних заявок на "Бюджет участі - 2021". 

Управління забезпечило систематичну роботу щодо інформування 

представників сіл про умови підготовки проектів та організацію їх 

підтримки.  

Активність мешканців сіл під час голосування за подані ними проєкти 

дала змогу їм перемогти у 13 проєктах на загальну суму 5 597 747 грн., що 

становить 28,2% від вартості переможних проєктів (всього переможцями 

цьогоріч визнано 62 проєкти на суму 19 838 508 грн.) 

В цьогорічному конкурсі перемогли проєкти наступних сіл: 

Драгомирчани, Радча, Березівка, Камінне, Черніїв, Тисменичани, 

Микитинці, Крихівці та Братківці. 

 

Інформаційна робота управління. 

У березні 2021 року для публічного висвітлення роботи управління 

створено сторінку у Фейсбук, яка взаємодіє із публічними сторінками 

радників-представників сіл. На сьогодні за сторінкою управління стежать 

близько 749 читачів. 

Також управлінням періодично здійснюється інформаційне 

наповнення тематичних розділів офіційного сайту міста (даних про 

управління та села Івано-Франківської територіальної громади). 

В червні підготовлено та подано для публікації на веб-порталі 

data.gov.ua (відкриті дані) паспорти 18-ти сіл територіальної громади. 

Крім того, у червні 2021 року в управлінні проходила  стажування  

учасниця проєкту «Молодь і влада» Дарія Малімон. Було розроблено  

індивідуальний план проходження практики для стажерки: ознайомлено із 

основними напрямками роботи управління, залучено у виїзні зустрічі – 

збори дорадчої ради села Березівка, зустрічі із фермерами сіл Підлужжя та 

Чукалівка; залучено у написання кількох інформаційних статей про роботу 

управління та принципи децентралізації; введено у курс справ процесу 



реєстрації пасік та інших питань роботи правління в напрямку розвитку 

сільського господарства у селах громади.  

 

Заходи щодо підтримки сільськогосподарського розвитку у селах 

громади. 

Одним із напрямків діяльності управління визначено вивчення та 

сприяння розвитку сільського господарства у селах Івано-Франківської 

міської територіальної громади. 

З цією метою головний спеціаліст відділу розвитку сільських 

територій управління інтеграції громад відповідно до посадових обов’язків 

уповноважений: 

вивчати можливості розвитку сільськогосподарських підприємств, 

фермерств, особистих селянських господарств, кооперації та 

підприємництва; 

здійснювати моніторинг розвитку сільськогосподарських 

підприємств, фермерських господарств, особистих селянських 

господарств, сільськогосподарської кооперації;  

забезпечувати збір, аналіз та зведення даних із населених пунктів, на 

вимогу профільних департаментів, статистичних органів та інших установ 

для виконання актуальних запитів та потреб; 

адмініструвати процес реєстрації пасічників у селах територіальної 

громади, проводити інформаційну роботу з ними, а також координувати 

процес взаємодії агропідприємств із бджолярами. 

Впродовж квітня-червня 2021 року управлінням інтеграції громад 

зібрано вихідні дані про фермерські господарства на території  Івано-

Франківської громади та здійснено візити в села Братківці, Драгомирчани, 

Добровляни, Узин, Колодіївку, Камінне, Підлужжя, Підпечери, Радча, 

Тисменичани, Хриплин, Черніїв та Чукалівка, де відбулося близько 30 

зустрічей із місцевими фермерами та представниками агропідприємств, які 

займаються рослинництвом та тваринництвом.  

За результатами візитів сформовано інформаційну базу фермерських 

господарств та агропідприємств. Серед них ФГ Василишина В.І., ФГ 

Качура В.І., ПП "ВІМ-АГРО", ФГ « Наша марка », ФГ "Нові Сади", ФГ 

"Носаля Степана Ярославовича", Прикарпатська державна 

сільськогосподарська дослідна станція інституту сільського господарства 

Карпатського регіону НААН України, ПрАТ «Зернопродукт МХП» Філія 

«Перспектив», ФГ «Лахманюка», ФГ «Прикарпаття», ФГ «Достаток», ФГ 

"Біо-конверсія", ФГ «Беррі Прикарпаття» та інші.  

З нагоди Дня працівників сільського господарства, 19 листопада за 

участю міського голови Р. Марцінківа та місцевих агровиробників 

організовано круглий стіл присвячений розвитку аграрної галузі в громаді. 

З метою сприяння інформаційній обізнаності фермерів, які 

працюють у громаді, розроблено 5 тематичних інформаційних листівок,  

які стосуються державної підтримки фермерів, а саме: Постанова КМУ від 

01.03.2017 року №130 (із змінами) «Про затвердження Порядку 



використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової 

компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання 

вітчизняного виробництва», Постанова КМУ від 29 квітня 2015 р. № 300 

(із змінами) «Про затвердження Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в 

агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів», Постанова 

КМУ від 15 липня 2005 р. № 587 «Про затвердження Порядку 

використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку 

виноградарства, садівництва і хмелярства», Постанова КМУ від 7 лютого 

2018 р. № 106 (зі змінами) «Про затвердження Порядку використання 

коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової 

підтримки розвитку фермерських господарств» та Постанова КМУ №107 

від 07.02.2018 (зі змінами) "Про затвердження Порядку використання 

коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки 

розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції". 

Окрім того, забезпечено інформаційну роботу серед пасічників щодо 

можливості отримання державної допомоги за кожну бджолосім’ю, які 

мають більше десяти бджолосімей. Управлінням інтеграції громад 

організовано ведення відповідного реєстру та забезпечено подачу 

узагальнюючих матеріалів в органи державної влади для нарахування 

держдопомоги. Всього в громаді зареєстровано 32 пасічники, в яких 

загальною кількістю є 1880  бджолосімей. 

На виконання наказу Мінекономіки від 19.02.2021 р. №338 схвалено 

проєкт рішення виконавчого комітету «Про затвердження складу постійно 

діючої комісії із встановлення факту отруєння бджіл». За минулий рік 

комісією підтверджено один факт масового мору бджіл в с. Добровляни. 

Розроблено та заведено журнал обліку пасік, в якому ведеться 

реєстрація пасічників, які зареєстровані в межах Івано-Франківської МТГ. 

З метою інформування пасічників про проведення обробітку земель  с/г 

виробниками створено чат у вайбері.  

 

 

 

 

 


