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ФОРМА  

інвестиційної програми і проекту регіонального розвитку, 

що може реалізовуватися за рахунок коштів державного 

фонду регіонального розвитку* 

І. РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ПРОГРАМИ І ПРОЕКТУ 

РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, ЩО МОЖЕ РЕАЛІЗОВУВАТИСЯ 

ЗА РАХУНОК КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО ФОНДУ 

РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

Назва програми і проекту регіонального розвитку, що 

може реалізовуватися за рахунок коштів державного 

фонду регіонального розвитку (далі – проект) 

Нове будівництво 

адміністративної будівлі з 

центром надання 

адміністративних послуг на 

вул.Центральна в селі Устеріки 

Верховинського району Івано- 

Франківської області. 

Заявник (найменування органу виконавчої влади 

Автономної Республіки Крим / місцевого органу 

виконавчої влади / органу місцевого самоврядування) 

Білоберізька сільська рада 

об’єднаної територіальної 

громади Верховинського району 

Івано – Франківської області 

Тематичний напрям реалізації проекту Підтримка добровільно 

об’єднаних територіальних 

громад; 

Номер і назва завдання з Державної стратегії 

регіонального розвитку на період до 2020 року, 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 

06 серпня 2014 року № 385, та відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому відповідає проект 

Завдання «Сприяння утворенню 

центрів для надання 

адміністративних послуг та інших 

послуг населенню і суб’єктам 

господарювання» Стратегічної 

цілі «Підвищення рівня 

конкурентоспроможності 

регіонів» з Державної стратегії 

регіонального розвитку на період 

до 2020 року, Завдання 1.4.1. 

«Формування ефективної системи 

управління регіоном» з «Стратегії 

розвитку Івано-Франківської 

області на період до 2020 року» 

 

Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / 

рік)) 

з січня 2019 року до грудня 2019 

року 

Очікуваний обсяг фінансування проекту з державного 1 рік 2 рік 3 рік Разом 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
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фонду регіонального розвитку (далі - ДФРР), тис. грн 
9534,71 0 0 9534,71  

Обсяг співфінансування проекту з місцевого бюджету, 

тис. грн 

1 рік 2 рік 3 рік Разом 

1060,00 0 0 1060,00 

Назва регіону, в якому реалізується проект Івано- Франківська область 

Назва району, в якому реалізується проект Верховинський район 

Прізвище, ім’я, по батькові керівника заявника Іванюк Дмитро Іванович 

Телефон, факс, e-mail заявника тел. 0679650973, e-

mail0679650973@ukr.net 

 

Посада, прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи 

за реалізацію проекту 

спеціаліст- архітектор відділу 

економіки, земельних відносин, 

архітектури,  житлово- 

комунального господарства та 

зовнішніх зв’язків виконавчого 

комітету Білоберізької сільської 

ради ОТГ Тинкалюк Леонід 

Васильович, 

Телефон, факс, e-mail відповідальної особи за реалізацію 

проекту 

тел. 0673730609 ,email 
leo412639@gmail.com 

Білоберізький сільський 

голова ОТГ 

______________  
(дата, підпис) 

Іванюк Дмитро Іванович 
(ініціали, прізвище) 

М.П.   
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ІІІ. ПРОЕКТ 

1. Анотація проекту. 

 Назва проекту «Нове будівництво адміністративної будівлі з   центром надання 

адміністративних послуг на вул. Центральній в с. Устеріки, Білоберізької сільської 

ради об’єднаної територіальної громади, Верховинського району, Івано-Франківської 

області (в тому числі   виготовлення  ПКД )» 

 Актуальність проекту полягає в тому , що після створення Білоберізької 

об’єднаної територіальної громади Верховинського району Івано-Франківської 

області виникло питання покращення доступності та якості надання 

адміністративних послуг жителям населених пунктів, які увійшли до складу громади, 

в тому числі і створення сприятливих умов для забезпечення потреб осіб з 

інвалідністю та інших маломобільних груп населення.  

 Оскільки громада є невеликою за чисельністю (всього 2772 особи), створювати 

ЦНАП у адміністративному центрі – селі Білоберізка неефективно з економічної та 

логістичної точки зору, то було прийняте рішення створити ЦНАП у селі Устеріки 

Білоберізької ОТГ. Село Устеріки розташоване на вигідній транспортній розв’язці та 

межує з потенційною Яблуницькою ОТГ, яка налічуватиме близько шести тисяч 

мешканців. Відтак у новому ЦНАП зможуть отримувати послуги мешканці обох 

громад. Крім того, проводиться робота щодо приєднання до Білоберізької ОТГ 

населених пунктів Стебні, Полянки, Довгополе загальною чисельністю жителів 

понад дві тисячі осіб, і тоді село Устеріки стане як територіальним , так і 

адміністративним центром об'єднаної територіальної громади, а збудованому 

приміщенні крім ЦНАПу будуть розміщені і інші адміністративні приміщення 

виконавчого комітету та його структурних підрозділів Білоберізької ОТГ. 

 Для створення ЦНАП вирішено використати приміщення незавершеного 

будівництва (40% готовності)  в селі Устеріки  . В результаті реалізації  проекту  в 

цьому приміщенні  буде розміщено ЦНАП,  інші відокремлені підрозділи чи 

віддалені робочі місця державних органів і служб, наприклад, пенсійного фонду, 

казначейської служби, ДПІ, служби зайнятості та інші, а подальшому, в разі 

перенесення адміністративного центру Білоберізької ОТГ до села Устеріки, в даному 

приміщенні будуть розміщені всі структурні підрозділи виконавчого комітету 

Білоберізької ОТГ.  Крім того, реалізація даного проекту саме в селі Устеріки 

допоможе зняти напружену суспільно-політичну ситуацію, що виникла у зв’язку із 

входженням села Устеріки до Білоберізької ОТГ. 

 Основною проблемою, на вирішення якої спрямований проект є відсутність 

умов для надання якісних адміністративних послуг мешканцям громади  , а особливо 

для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення 

 У Білоберізької ОТГ на даний час немає власних ресурсів або можливостей 

залучення інвесторів для здійснення проекту створення ЦНАПу, саме тому вирішено 

використати кошти субвенції Білоберізькій сільській раді ОТГ на формування 

інфраструктури об’єднаної територіальної громади. Реалізацію  проекту 

розпочато в 2018 році, виготовлено проектно-кошторисну документацію, проведено 

її експертизу,проведено тендер на виконання робіт та укладено договір з 

генеральним підрядником  ,на виконання будівельних робіт спрямовано 838,629 тис. 

грн за рахунок  коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад,, також планується на 

реалізацію даного проекту в 2018 році використати 1700,000 тис. грн за рахунок 

коштів  субвенції з державного бюджету на соціально – економічний розвиток. В 

2019 році за рахунок коштів ДФРР, коштів місцевого бюджету, інших бюджетних та 

позабюджетних коштів планується завершити будівництво та ввести об’єкт в 

експлуатацію. 
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 Інноваційна спрямованість реалізації проекту полягає у застосуванні сучасних 

будівельних матеріалів, використанні енергозберігаючих технологій, використанні 

сучасного обладнання та програмного забезпечення, запровадженні електронного 

документообігу. 

 Соціальна спрямованість полягає у тому , що в результаті реалізації проекту 

будуть створені сприятливі умови для надання якісних адміністративних послуг, в 

тому числі і особам з обмеженими фізичними можливостями. Реалізація проекту 

насамперед спрямована на задоволення потреб суб’єктів звернень, пов’язана із 

виконанням положень Закону України «Про адміністративні послуги», забезпечення 

доступності та покращення якості надання адміністративних послуг щоб таким 

чином наблизити владу до людей, створити належні умови праці для працівників 

центру надання адміністративних послуг, що сприятиме підвищенню якості надання 

адміністративних послуг. 

  Економічна спрямованість реалізації проекту полягає полягає в тому, що з 

відкриттям ЦНАПу в селі Устеріки буде покращена процедура отримання дозвільних 

документів, виготовлення правовстановчих документів, що в свою чергу 

стимулюватиме розвиток підприємництва на території громади і відповідно 

підвищуватиме рівень доходів населення. 

 

 Заходами проекту є: 

 Захід 1. Здійснення  будівельних робіт згідно з проектно-кошторисною 

документацією. 

Захід 2. Систематичне висвітлення інформації про хід реалізації проекту  

 на сайті ОТГ. 

Захід 3. Введення об’єкта в експлуатацію та інформування про завершення реалізації 

проекту. 

 

Результатом виконання проекту буде відкриття центру надання адміністративних 

послуг в селі УстерікиБілоберізької ОТГ. 

 

2. Детальний опис проекту. 

2.1. Опис проблеми, на розв'язання якої спрямований проект. 

 Білоберізька об’єднана територіальна громада Верховинського району Івано 

Франківської області утворена на підставі розпорядження Кабінету міністрів України від 02 

жовтня 2015 року, перші вибори сільського голови ОТГ та депутатів сільської ради ОТГ 

відбулися 27 березня 2016 року, розташована в північній частині Верховинського району 

Івано – Франківської області, площа складає 46,3 квадратних кілометра, чисельність 

населення – 2772 особи, рельєф місцевості – гірський, з перепадами висот від 430 до 1200 

метрів на рівнем моря. Межує Білоберізька  ОТГ з півночі та північного заходу з селами 

Розтоки, Великий Рожен та Яворів Косівського району, з заходу з селом ЧеретівБуковецької 

сільської ради, селом Верхній Ясенів та з півдня – з селом Рівня Верхньо – Ясенівської 

сільської ради, зі сходу – з селом Стебні Верховинського району та річкою Черемош 

відділяється від Чернівецької області.   

Після утворення Білоберізької ОТГ виникла необхідність  покращення надання 

адміністративних послуг жителям громади, а оскільки найближчий ЦНАП знаходиться у 

районному центрі селищі Верховина, за 36 км від адміністративного центру Білоберізької 

ОТГ, дорожня та транспортна інфраструктура знаходяться в незадовільному стані, це 

створює значні незручності в отриманні громадянами адміністративних послуг. У зв’язку з 

цим виникла необхідність створення ЦНАПу в Білоберізькій ОТГ. Оскільки громада є 
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невеликою за чисельністю (всього 2772 особи), створювати ЦНАП у адміністративному 

центрі – селі Білоберізка неефективно з економічної та логістичної точки зору, то було 

прийняте рішення створити ЦНАП у селі УстерікиБілоберізької ОТГ. Село Устеріки 

розташоване на вигідній транспортній розв’язці та межує з потенційною Яблуницькою ОТГ, 

яка налічуватиме близько шести тисяч мешканців. Відтак у новому ЦНАП зможуть 

отримувати послуги мешканці обох громад. Крім того, проводиться робота щодо приєднання 

до Білоберізької ОТГ населених пунктів Стебні, Полянки, Довгополе загальною чисельністю 

жителів понад дві тисячі осіб, і тоді село Устеріки стане як територіальним , так і 

адміністративним центром об'єднаної територіальної громади, а збудованому приміщенні 

крім ЦНАПу будуть розміщені і інші адміністративні приміщення виконавчого комітету та 

його структурних підрозділів Білоберізької ОТГ. 

 Для створення ЦНАП вирішено використати приміщення незавершеного будівництва 

(40% готовності)  в селі Устеріки  . В результаті реалізації  проекту  в цьому приміщенні  

буде розміщено ЦНАП,  інші відокремлені підрозділи чи віддалені робочі місця державних 

органів і служб, наприклад, пенсійного фонду, казначейської служби, ДПІ, служби 

зайнятості та інші, а подальшому, в разі перенесення адміністративного центру Білоберізької 

ОТГ до села Устеріки, в даному приміщенні будуть розміщені всі структурні підрозділи 

виконавчого комітету Білоберізької ОТГ.  Крім того, реалізація даного проекту саме в селі 

Устеріки допоможе зняти напружену суспільно-політичну ситуацію, що виникла у зв’язку із 

входженням села Устеріки до Білоберізької ОТГ. 

 Основною проблемою, на вирішення якої спрямований проект є відсутність умов для 

надання якісних адміністративних послуг мешканцям громади  , а також прилеглих 

населених пунктів,  особливо для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп 

населення. 

 

 

2.2. Мета та завдання проекту. 

Метою проекту  є забезпечення можливості надання адміністративних послуг жителям 

ОТГ а також прилеглих населених пунктів, особливо особам з інвалідністю та іншим 

маломобільним групам населення. 

Завданням проекту є : 

 Будівництво ЦНАПу  та інших адміністративних приміщень  в селі УстерікиБілоберізької 

ОТГ Верховинського району Івано – Франківської області. 

 

2.3. Основні заходи проекту. 

Основними  заходами проекту є: 

       Захід  1. Здійснення  будівельно-монтажних робіт  згідно з проектно-кошторисною  

       документацією. 

 Захід 2.  Систематичне висвітлення інформації про хід реалізації проекту    на сайті ОТГ. 

      Захід 3.  Введення об’єкта в експлуатацію та інформування про завершення реалізації 

проекту. 
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На даний час виготовлена проектно- кошторисна документація на об’єкт будівництва, 

проведена її експертиза,  проведено тендер та підписано договір із генеральним підрядником 

на проведення будівельних робіт. 

Ступінь будівельної готовності об’єкта становить 40 відсотків,  в 2018 році використано 

199,6 тис. грн з місцевого бюджету Білоберізької ОТГ на виготовлення ПКД, спрямовано на 

виконання будівельних робіт 838,629 тис. грн за рахунок  коштів субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних 

громад,також планується на реалізацію даного проекту в 2018 році використати 1700,000 тис. 

грн за рахунок коштів  субвенції з державного бюджету місцевому бюджету Білоберізької 

ОТГ на соціально – економічний розвиток. В 2019 році крім коштів ДФРР, планується 

залучити кошти місцевого бюджету Білоберізької ОТГ( в розмірі 10 відсотків), а також 

кошти  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури 

об'єднаних територіальних громад, для забезпечення ЦНАПу меблями, комп’ютерною 

технікою та програмним забезпеченням планується використати допомогу Програми «U-

LEAD з Європою», в якій Білоберізька ОТГ стала учасником другого  раунду відбору 

учасників Фази Впровадження напряму з покращення якості надання адміністративних 

послуг для населення. Також для облаштування  залу засідань буде використано допомогу 

Програми DOBRE в Україні, учасникомякої є Білоберізька ОТГ. 

Реалізація даного проекту не створить суттєвоговпливу на навколишнє середовище, 

проектом передбачено будівництво локальних очисних споруд «Віобох-3». 

2.4. План-графік реалізації заходів проекту. 

Рік 1 

Тривалість 

заходу(по 

етапах) 

Коротка назва заходу 

Місяць 1-12 1.Здійснення  будівельно-монтажних робіт  згідно з проектно-

кошторисною документацією. 

Місяць 12 2.Введення об’єкта в експлуатацію 

Місяць 1-12 3. Висвітлення інформації про хід та завершення реалізації 

проекту    на сайті ОТГ. 

 

2.5. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту. 

 

Показники 

успішност

і проекту 

Значення 

показникі

в  

станом на 

початок 
проекту 

Значення показників станом на завершення бюджетного року Джерела 

інформа

ції про 

показни

ки 

1 рік 

проект

у 

2 рік 

проекту 

(за 

наявност
і 

3 рік 

проекту 

(за 

наявност
і 

1 рік 

після 

заверше

ння 

проекту 

2 рік 

після 

заверше

ння 

проекту 

3 рік 

після 

заверше

ння 

проекту 

 

перелік 

надаваних 

адміністра
тивних 

14 14 14 - 40 70 100 Викона

вчий 

комітет 
сільсько
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послуг, 

одиниць 

ї ради, 

статист

ичні 

дані 

кількість 

надаваних 

адміністра

тивних 

послуг, 

одиниць/рі

к 

1544 1550 1550 - 2000 2500 3000 Викона

вчий 

комітет 

сільсько

ї ради, 

статист

ичні 

дані 

 

У результаті реалізації проекту в ОТГ буде функціонувати ЦНАП, будуть створені 

умови для розміщення віддалених робочих місць інших відокремлених підрозділів чи 

віддалених робочих місць державних органів і служб, наприклад, пенсійного фонду, 

казначейської служби, ДПІ, служби зайнятості та інших органів. 

 а) Фінансова сталість: 

 Реалізація  даного проекту сприятиме посиленню фінансово – економічної 

спроможності громади, так як  у результаті відкриття ЦНАПу суттєво збільшиться перелік 

адміністративних послуг, більшість з яких є платними, що відповідно збільшить 

надходження до місцевого бюджету. Крім того, якщо ЦНАП функціонуватиме для двох 

громад – Білоберізької та перспективної Яблуницької, що передбачається даним проектом, 

всі платежі поступатимуть до бюджету Білоберізької ОТГ, на території якої буде 

розташований ЦНАП. 

б) Інституційна сталість: 

Реалізація даного проекту сприятиме посиленню спроможності органів місцевого 

самоврядування, покращення  якості надання адміністративних послуг , збільшенню довіри 

місцевих мешканців до інститутів місцевого самоврядування, розміщення ЦНАПу саме в 

селі Устеріки, а не в центральній садибі громади сприятиме більш рівномірному  розвитку 

інфраструктури всіх населених пунктів і зніме те суспільно –політичне напруження , яке 

виникло в процесі входження села Устеріки до Білоберізької ОТГ. 

  Послуги , які надаватимуться ЦНАПом будуть доступними  для жителів всіх 

населених пунктів громади , відстань між населеним пунктом Устеріки, де планується 

будівництво ЦНАПу та центральною садибою громади – селом Білоберізка становить 10 

кілометрів, що не є перешкодою щодо надання послуг жителям Білоберізка, Хороцева та 

Барвінків. 

в) політична сталість : 

Реалізація проекту будівництва ЦНАПу в селі Устеріки  позитивно вплине на зміцнення 

тривкості новоствореної об'єднаної територіальної громади, підтвердить правильність 

вибраного шляху децентралізації, дасть змогу забезпечити гармонійний підхід до розвитку 

всіх населених пунктів громади. Покращення якості надання адміністративних послуг через 

ЦНАП підвищить довіру до органів місцевого самоврядування громади, її посадових осіб,  

підвищення довіри сприятиме активізації місцевих жителів у  їх безпосередній участі  у 

вирішенні питань місцевого значення. 

 

  У результаті реалізації проекту в ОТГ буде функціонувати ЦНАП, будуть створені 

умови для розміщення віддалених робочих місць інших відокремлених підрозділів чи 
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віддалених робочих місць державних органів і служб, наприклад, пенсійного фонду, 

казначейської служби, ДПІ, служби зайнятості та інших органів. 

 

2.6. Інновації проекту. 

 Інноваційність проекту полягає в застосуванні при його реалізації сучасних 

будівельних матеріалів та технологій, в тому числі енергозберігаючих, в облаштуванні 

сучасних систем водовідведення та каналізації, а при роботі ЦНАПу та інших структурних 

підрозділів будуть використовуватися сучасне комунікаційне обладнання та інформаційні  

технології, в тому числі електронний документообіг. 

2.7. Заходи з інформування громади/громад про проект та/або участь 

громади/громад в його розробленні. 

В ході реалізації проекту процес його реалізації буде постійно висвітлюватися на 

офіційному сайті об’єднаної територіальної громади, громада буде інформуватися про хід 

реалізації проекту також під час проведення загальних зборів громадян, депутатів та старост, 

а також під час публічних звітів сільського голови ОТГ та інших посадових осіб. 

 

IV. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ 

4.1. ЗАГАЛЬНИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ 

Найменування заходів, що 

здійснюватимуться за 

проектом 

Загальна 

вартість  
(тис. грн) 

Джерела фінансування, тис. грн 

у першому бюджетному році у наступні бюджетні роки 

ДФРР місцевий 

бюджет 
інші 

учасники 

проекту 

ДФРР місцевий 

бюджет 
інші 

учасники 

проекту 

1.Виконання будівельно- 

монтажних робіт згідно 

ПКД 

8793,609 

 

7733,609 

 

1060,00 

 

 0 

 

 

 0 

 

 0 

 

 

0 

 

 

2. інші витрати  1801,101 1801,101 0,0 0  0 0  0 

РАЗОМ: 10594,710 

 
 9534,71  1060,00 

 
 0 0 

 
0  

 
 0 

 

4.2. РОЗКЛАД БЮДЖЕТУ ЗА СТАТТЯМИ ВИДАТКІВ 

Статті видатків Загальна 

сума, тис. 

грн 

Джерела фінансування, тис. грн 

у першому бюджетному році у наступні бюджетні роки 

ДФРР місцевий 

бюджет 
інші 

учасники 

проекту 

ДФРР місцевий 

бюджет 
інші учасники 

проекту 
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1. Видатки 

споживання: 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 

 

 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

 

0 
 

0 
 

0 

2. Видатки розвитку:  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Нове будівництво 

адміністративної 
будівлі з центром 

надання 

адміністративних 

послуг  на вул. 

Центральній в селі 

УстерікиБілоберізької 

ОТГ Верховинського 

району Івано- 

Франківської області, 

КЕКВ 3122 

«Капітальне 
будівництво, 

придбанняінших 

об'єктів» 

10594,710 9534,71  1060,00  0  0  0  0 

РАЗОМ: 10594,710 

 
9534,71  

 
 1060,00 

 
 0 

 
 0  0 

 
 0 

 

 

 4.3. ОЧІКУВАНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ 

Джерела фінансування Сума  

(тис. грн) 

Частка у % від 

загального обсягу 

фінансування 

проекту 

1. Фінансування з ДФРР 9534,71   89,99 

2. Фінансування з місцевого бюджету  1060,00 10,01 

3. Фінансування за рахунок коштів інших учасників 

проекту, у тому числі за рахунок: 

 0 0 

1) учасників з бюджетного сектору 0  0 

2) учасників з підприємницького сектору 0 0 

3) учасників з громадськості 0 0 
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4) інші джерела фінансування  0  0 

Загальний обсяг фінансування  10594,710 100 

 

4.4. РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ПРОЕКТУ 

 Зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва додається та протокол 

за результатами проведення тендерних процедур додаються.. 

V. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ 

 

Інформація про учасника 

 

Назва учасника 

Білоберізька  сільська рада ОТГ 

Верховинського району Івано-Франківської 

області 

ПІБ керівника органу Іванюк Дмитро Іванович 

Назва посади 
Сільський голова Білоберізької  сільської 

ради ОТГ 

Поштова адреса 

78713, Івано-Франківська область, 

Верховинський   р-н, с. Білоберізка,  

присілок Центр 

Телефон та мобільний 03342067965097334905, 0503785275 

E-mail  0679650973@ukr.net 

Функції учасника Замовник 

 

 

VІ. ДОДАТКИ 

1. Копія зведеного кошторисного розрахунку об’єкта будівництва. 

2. Звіт за результатами експертизи проектів будівництва з додатками. 

3.  Розпорядження про затвердження проектної-кошторисної документації. 

4. Довідка  щодо форми власності. 

5. Довідка про підтвердження класу наслідків (відповідальності). 

6. Копія рішення Білоберізької сільської ради про утворення об'єднаної територіальної 

громади відповідно до Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних 

громад» 

7. Копія рішення сесії Білоберізької сільської ради ОТГ про участь у співфінансуванні.  

8. Довідка про перебування об’єкта на балансі після завершення реалізації проекту. 

9. Довідка про залишкову вартість об’єкта будівництва. 

 

 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19
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ФОРМА  

технічного завдання на інвестиційну програму і проект 

регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок 

коштів державного фонду регіонального розвитку 

1. Назва програми і проекту 

регіонального розвитку, що може 
реалізовуватися за рахунок коштів 

державного фонду регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Нове будівництво адміністративної будівлі з центром надання 

адміністративних послуг на вул.Центральна в селі Устеріки 

Верховинського району Івано- Франківської області. 

2. Номер і назва завдання 

з Державної стратегії регіонального 

розвитку та відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому відповідає 

проект 

Завдання «Сприяння утворенню центрів для надання 

адміністративних послуг та інших послуг населенню і суб’єктам 

господарювання» Стратегічної цілі «Підвищення рівня 
конкурентоспроможності регіонів» з Державної стратегії 

регіонального розвитку на період до 2020 року, Завдання 1.4.1. 

«Формування ефективної системи управління регіоном» з 

«Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період до 

2020 року» 

 

3. Мета та завдання проекту 
Метою проекту  є забезпечення можливості надання 

адміністративних послуг жителям ОТГ а також прилеглих 

населених пунктів, особливо особам з інвалідністю та іншим 

маломобільним групам населення. 

Завданням проекту є : 

Будівництво ЦНАПу  та інших адміністративних приміщень  в 
селі УстерікиБілоберізької ОТГ Верховинського району Івано – 

Франківської області. 

 

 

4. Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Територія Білоберізької ОТГ та перспективної Яблуницької 

ОТГ, а також інших прилеглих населених пунктів 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

2772 мешканці Білоберізької ОТГ, та близько 6 тисяч 

перспективної Яблуницької ОТГ та прилеглих населених 

пунктів 

6. Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект 

Основною проблемою, на вирішення якої спрямований проект є 
відсутність умов для надання якісних адміністративних послуг 

мешканцям громади  , а особливо для осіб з інвалідністю та 

інших маломобільних груп населення 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

У результаті реалізації проекту в ОТГ буде функціонувати 

ЦНАП, будуть створені умови для розміщення віддалених 

робочих місць інших відокремлених підрозділів чи віддалених 

робочих місць державних органів і служб, наприклад, 
пенсійного фонду, казначейської служби, ДПІ, служби 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
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зайнятості та інших органів, перелік надаваних адмістративних 

послуг збільшиться з 14 на даний час до 100 на третій рік після 
реалізації проекту, а кількість послуг з 1544 на даний час до 

3000 послуг на рік на третій рік після реалізації проекту 

 

8. Основні заходи проекту 
Захід 1. Здійснення будівельнихробіт згідно з проектно-

кошторисною  документацією. 

Захід 2. Введення об’єкта в експлуатацію 

 Захід 3.Систематичне висвітлення інформації про хід реалізації 
проекту  на сайті ОТГ. 

 

9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

З січня 2019 року до грудня 2019 року 

10. Обсяг фінансування проекту, тис. 

грн 

1 рік 2 рік 3 рік Разом 

 10594,710  0 0  10594,710 

11. Джерела фінансування проекту 
 

1. Кошти ДФРР 

2. Кошти місцевого бюджету Білоберізької ОТГ. 

 

 

12. Учасники реалізації проекту та їх 

функції 

Білоберізька сільська рада ОТГ - заявник 

13. Інша інформація щодо проекту 

(за потреби) 

 

 

 


	Заявка
	на проект, який може реалізуватися   за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

