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3 грудня 2020 року відбулося перше пленарне 

засідання Кутської територіальної громади. До її 

складу входять сім населених пунктів: смт. Кути, с. 

Старі Кути, с. Слобідка, с.Тюдів, с. Малий Рожин, с. 

Великий Рожин та с. Розтоки.  

Загальна площа 

громади – 115,5 км. 

кв, з кількістю 

населення – 16039 

чол. 2 
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Основне населення — українці 

(близько 98 %), є 

й білоруси, росіяни, поляки,  

вірмени. 

Розподіл населення, що увійшли до складу ТГ   

  станом на 01.01.2021 рік, осіб 
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Чисельність мешканців, осіб  

2015 – 2020 роки  

16458 

16362 

16277 16281 
16218 

16039 

к-сть осіб 



26 

депутатів 

5 

постійних 

комісій 
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КЕРІВНИЦТВО 

6 осіб 

СЕКТОР 
ІНФОРМАЦІЙ 

НИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ 

2 осіб 

СТАРОСТИ 

6 осіб 

СЕКТОР 
ЮРИДИЧНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

2 осіб 

ВІДДІЛ 
ДОКУМЕНТО 

ОБІГУ 

10 осіб 

ВІДДІЛ 

БУХГАЛТЕРСЬ

КОГО ОБЛІКУ 

5 осіб 
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ПІДРОЗДІЛ 
АДМІН-

ГОСПОДАРСЬКОГ
О ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

2 осіб 

ВІДДІЛ СОЦ. 
ЗАХИСТУ 

3 осіб 

ВІДДІЛ 
ЕКОНОМІКИ 

2 осіб 

СЛУЖБА У 
СПРАВАХ ДІТЕЙ 

2 осіб 

ЗЕМЕЛЬНИЙ 
ВІДДІЛ 

4 осіб 

ВІДДІЛ З 

ПИТАНЬ 

ОБОРОННОЇ 

РОБОТИ 

2 осіб 

7 



ВІДДІЛ ЖКГ 

2 осіб 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

3 осіб 

ВІДДІЛ ЦНАП 

5 осіб 

БУХГАЛТЕРІЯ 

ВІДДІЛУ 

ОСВІТИ 

4 осіб 

ФІНАНСОВИЙ 
ВІДДІЛ 

2 осіб 

ВІДДІЛ 

КУЛЬТУРИ 

 

3 осіб 
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Рішення  

 селищної ради 

786 

Рішення  

виконавчого комітету 

273 

Розпорядження з 

основної діяльності 

177 

Розпорядження з 

адмін-господ. 

діяльності 

11 

Розпорядження  

 з кадрових питань 

303 

9 
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Заяв 

885 

Довідок 

6547 

Актів 

обстеження 

610 

Вхідні 

документи 

2964 

Вихідні 

документи 

1329 
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Фінансовий 
стан та 
бюджет 
громади 
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Доходи 

загального 

фонду 

 

109 264 703 

грн 

Доходи 

спеціального 

фонду 

 

3 533 691 

грн 

13 

112 798 394 грн 

Відповідно до рішення від 24.12.2020р. №41-2/2020 

«Про бюджет Кутської селищної територіальної громади 

на 2021 рік, доходи бюджету складають 
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112 798 394 грн 

Видатки  

загального 

фонду 

 

101 955 660 

грн 

Видатки 

спеціального 

фонду 

 

10 842 734 
грн 

Резервний фонд на 

2021 рік затверджено  

 

100 000 грн 



Офіційні 

трансфери 

79 209 789 

грн Податку на 

доходи фізичних 

осіб 

11 773 146 грн 

Єдиного 

податку 

5 285 584 грн 

Плати за 

землю 

793 282 грн 

Податку на 

нерухоме майно 

280 714 грн 

Акцизного 

податку 

1 369 979 

грн 

Інші 

платежі 

165 816 грн 
Доходи 

загального 

фонду за 11 

місяців  

98 878 309 

грн 

або 100,71% 
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складає 93 893 003 грн 

освіта  

71 303 150 грн  

державне 

управління   

 11 536 328 грн 

охорона 

здоров’я  

 1 008 862 грн  
 

соціальний 

захист та 

соціальне 

забезпечення 

 301 422 грн 

Фінансування стад. 

«Авангард», 

витрати на 

проведення 

спортивних заходів   

 310 720 грн  

житлово-

комунальне 

господарство 

  1 420 480 грн 

місцева 

пожежна 

частина 

 1 019 333 грн 

економічна 

діяльність     

1 150 121 грн  

утримання 

мережі установ 

культури      

1 503 790 грн  
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Яблунівська 

районна лікарня 

(Яблунівська ТГ) 

 

27 тис. грн 

Центр надання 

соціальних послуг 

(Яблунівська ТГ) 

 

298 тис. грн 

Центр дитячої 

творчості 

(Косівська ТГ) 

 

18 тис. грн 

Трудовий архів 

Косівської 

районної ради 

(Косівська ТГ) 

 

35 тис. грн 

ДЮСШ «Гірське 

орлятко» м. Косів 

(Косівська ТГ) 

 

604 тис. грн 

Косівський 

інклюзивно-

ресурсний центр 

(Косівська ТГ) 

 

58 тис. грн 17 
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Придбання обладнання для Кутської станції швидкої медичної допомоги 

100 тис. грн 

Капітальний ремонт покрівлі даху Кутської школи мистецтв 

460,5 тис. грн 

Капітальний ремонт  туалетів у приміщенні Слобідської  початкової школи  

247,3 тис. грн 

Придбання обладнання для ФАПівКНП «Кутська міська лікарня» 

245 тис. грн 

Капітальний ремонт адміністративного приміщення селищної ради 

1 012 тис. грн 

Капітальний ремонт харчоблоку у Тюдівському ліцеї 

340 тис. грн 
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Проведення реконструкції за проєктом «Будинок Стефановичів, як 

німий свідок зміни епох» в селищі Кути   

250 тис. грн, співфінансування 49 000 грн 

реконструкцію каналізаційних мереж в адміністративному 

приміщенні селищної ради 

250 тис. грн 

реконструкцію каналізаційних мереж у Кутському ліцеї  

150 тис. грн 

 Капітальний ремонт Будинку культури в селищі Кути  

150 тис. грн 

капітальний ремонт адміністративного будинку по вул. Франка, 23 в 

селищі Кути 

300 тис. грн 
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проведення облаштування туристичних маршрутів «Хребет 

Сокільський – с. В.Рожин – Лужківський водоспад – Писаний Камінь» 

50 тис. грн 

придбання килимів та ліжок для Пеньківської початкової школи   

61 тис. грн 

придбання ліжок для Кутського ЗДО «Покутянка» 

30 тис. грн 

 придбання бруківки для благоустрою вул. Павлика смт.Кути  

143,5 тис. грн 

придбання килимів, білизни та матраців для Старокутського ЗДО 

«Гуцулочка» 

75 тис. грн 
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виготовлення проєктно - кошторисної документації на будівництво    

берегоукріплювальних споруд на р. Малорожинка  

122,2 тис. грн 

придбання комп’ютерного обладнання для Старокутського ліцею  

10 тис. грн 

придбання проектора для Розтоківського ліцею  

10 тис. грн 

придбання ноутбука (кабінет географії) для Великорожинського 

ліцею  

15 тис. грн 
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придбання  дитячого  майданчика для Кутського ЗДО "Покутянка" 

(ясельна група) 

40 тис. грн 

придбання музичного обладнання для Будинку культури в смт.Кути   

35 тис. грн 

капітальний ремонт фасаду Будинку культури в селі Малий Рожин  

103,5 тис. грн 



У громаді зареєстровано  - 1121 суб’єкт 

господарювання 

з них: 

Юридичні особи – 95 

Фізичні особи підприємці – 1026 

 

Зареєстровано найманої праці – 983 

 

Зареєстровано 

найманої праці у 

юридичних осіб  

730 

Зареєстровано 

найманої праці у 

фізичних осіб  

253 
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к-сті найманих працівників 
 

осіб 

Відділ освіти Кутської селищної ради      245  

КНП «Кутська МЛ»                                     126 

ДНЗ «Кутський ПЛ»                                     75 

Поп’юк Володимир Романович                  52 

Лайтар Володимир Іванович                      29 

ТОВ «Клин Пласт»                                       17 

КП «Місцева Пожежна Охорона»              13 

ТзОВ «Оском плюс»                                   12 

Андрейчук Любов Ярославівна                 10 

ТОВ «Зруб Сервіс»                                       7 
24 



СЕМОТЮК 

Г.М. 

КУЗМЕНЮК 

Л.М. 

БОНДАРЄВА 

Н.Ю. 

ГАЛІЙ А.М. РИЛЬЧУК 

І.М. 

35780 
33950 33159 27741 

24042 

Акциз 
сума, грн 
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АТ ІВАНО-

ФРАНКІВСЬ

КГАЗ 

ТзОВ "ЕКО-

РЕСУРС" 

Андрейчук 

П.П. 

сума, грн 26436 21670 20049

26436 
21670 20049 

Плата за землю та орендна 

плата 

сума, грн 
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Вступили до ВАГ 

Павлюк Д.М. обраний Головою Косівського районного 

відділення Всеукраїнської асоціації громад 

Вступили до Агенціі розвитку  

ОТГ Прикарпаття 

Вступили до  Агенції органів місцевого 

свмоврядування «Єврорегіон Карпати Україна» 

Вступили до  Агенції органів місцевого 

самоврядування «Асоціація міст України» 
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Підписана угода про співпрацю 

з ПРИКАРПАТСЬКИМ НАЦІОНАЛЬНИМ УНІВЕРСИТЕТОМ 

Підписана угода про співпрацю 

з ЧЕРНІВЕЦЬКИМ НАЦІОНАЛЬНИМ УНІВЕРСИТЕТОМ  

ім. Ю. ФЕДЬКОВИЧА 

Підписана угода про співпрацю 

з УНІВЕРСИТЕТОМ КОРОЛЯ ДАНИЛА 

Підписана угода про співпрацю 

З ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЮ ФІЛІЄЮ ВІДКРИТОГО 

МІЖНАРОДНОГО УНІВЕРСИТЕТУ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ 

«УКРАЇНА» 
28 



 

Підписана угода про співпрацю 

з КОСІВСЬКИМ РАЙОННИМ ВІДДІЛОМ ПОЛІЦІЇ 

ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ПОЛІЦІЇ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

Підписана угода про співпрацю 

з «НПП ГУЦУЛЬЩИНА» 

Підписана угода про співпрацю 

з ВИЖНИЦЬКОЮ МІСЬКОЮ РАДОЮ 

29 



участь у конференції «Співробітництво та місцевий розвиток 

територіальних громад Прикарпаття», яка проходила у 

Космачі. 

Кутська селищна рада в особі селищного голови Дмитра 

Павлюка – серед підписантів договору про співробітництво 

територіальних громад, згідно з яким реалізовуватиметься 

проєкт щодо розвитку туризму «ГУЦУЛ ЕТНОС». 

участь у V ФОРУМІ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ у ТРУСКАВЦІ 

в рамках знайомства з нашим краєм та обміну досвідом 

відвідала чисельна делегація з Черкащини, основу якої склали 

голови тамтешніх територіальних громад.  30 



Участь у засіданні регіональної платформи «Зміцнення 

фінансової спроможності громад та врахування пропозиції 

Асоціації міст України під час підготовки до другого читання 

проєкту Держбюджету на 2022 рік» 

ШКІЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ: ПРЕДСТАВНИЦЬКИЙ ФОРУМ  

У ЛЬВОВІ ЗА УЧАСТЮ ПОСАДОВЦІВ КУТСЬКОЇ ТГ 

розроблення Стратегії розвитку Кутської територіальної  

громади на 2022-2027 роки в рамках співпраці  

з Агенцією розвитку ОТГ Прикарпаття 

Участь у КОНФЕРЕНЦІЇ ГОЛІВ ГРОМАД  

У ПЕЧЕНІЖИНІ  

31 



у Києві, в НЦ «Український дім», відбулися загальні збори 

Всеукраїнська асоціація громад, у засіданні яких узяв участь 

селищний голова 

Участь у конференції на Тисмениччині «Посилення 

потенціалу громад Прикарпаття в реалізації системних змін у 

сфері безпеки та медицини, пом’якшення економічних 

наслідків пандемії COVID-19» 

Про те, яким буде Карпатський регіон до 2030-го року,  

йшлося 9 липня цього року під час конференції  

«Карпати – 30» в Нижньому Солотвині, на Закарпатті. 

ДНІ КАРПАТСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 

ЗА УЧАСТЮ ОЧІЛЬНИКІВ КУТСЬКОЇ ТГ, які промайнули у 

Косові 

32 

https://www.facebook.com/vassr.org/?__cft__[0]=AZWnafZjO3sGoOWERifqbtB3piqpMWBtbvjUa6xDhbuJvjA4ONnifDK5tSFkzXbAFGKqGb8Bq919PzdYXXClLwW5BC_kJfM38AbfMsERiy0GtIvvODvBWAOtiefyqbZEuRNTaZhorH4i0Rsqfsl1HLYi&__tn__=kK-R
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Участь у конференції «Лідерство й місцевий розвиток 

територіальних громад Прикарпаття», яку організували  

у селі Устеріки, що входить до складу Білоберізької ТГ 

Участь у конференції яка організована Асоціацією 

«Єврорегіон «Карпати – Україна», цього року та 

проходила у м. Львів 

Участь у конференції по підсумках проєкту 

«Карпатська бджола», що відбулася в с. Тюдів в 

комплексі «Маєток Сокільське» 
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Перемога у проєкті «Інноваційна лабораторія природничо-

математичних наук «STEM» , який дозволить залучити 2 млн. 

236 тис. грн. у розвиток освітньої галузі нашої громади, 

підготовлений відділом освіти Кутської селищної ради.  

Переможець одного з конкурсних наборів Асоціації 

ЄВРОРЕГІОН «КАРПАТИ – УКРАЇНА» (пріоритет «природна 

спадщина») – громадська організація об’єднання пасічників 

«Карпатська еко пасіка» (керівник – Віталій Андрусяк), 

залучено 240 тис. коштів державного бюджету та 

співфінансівання в сумі 72500 грн. коштів місцевого бюджету 

Кутська селищна рада – серед 20 переможців проєкту 

«Впровадження інструментів громадських технологій у 

процесах прийняття рішень місцевого розвитку територіальних 

громад Прикарпаття», що втілюється Агенцією розвитку ОТГ 

Прикарпаття та Фондом Східна Європа» за фінансової 

підтримки ЄС. 

Оголошено переможцем десятого обласного конкурсу “Краща 

спортивна громада” та ногороджено грошовою премією 100 

тис. грн. за зайняте 3 місце в Івано-Франківській області   
41 



Переможці у проєкті «Таємниці України для тебе», 

напрям «Ремесла».  Василь Ігошин – молочна кераміка, 

нагороджено премією в сумі 5 тис.грн. 

Переможці у проєкті «Таємниці України для тебе», 

напрям «Пам’ятки культурно-історичної спадщини».  

Перший в світі пам’ятник Тарасові Шевченку, с. Тюдів, 

нагороджено премією в сумі 5 тис.грн. 

Переможці у проєкті Програми розвитку Організації Об’єднаних 

Націй (ПРООН) «Місцеве соціально-економічне відновлення» 

щодо подолання наслідків поширення СОVID-19. придбання 

інтерактивного комплекту, 6 мобільних телефонів, 20 планшетів, 

26 стартових пакетів для вразливих верств населення до онлойн 

освіти. 

42 

Обласний проєкт «Туристичний маршрут с. Великий 

Рожин». Включено до проєкту «Покутські гори». 

Маркування, знакування туристичного маршруту – 

54875,00грн. 

Співфінансування з обласного бюджету – 49875,00 грн. та 

місцевого бюджет –5000,00 грн. 



Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом 

на розвиток мережі центрів надання адміністративних 

послуг в сумі 1 252 634 грн, 204044 співфінансування з 

місцевого бюджету. 

Участь у пілотному проєкті по розробленню нормативно 

грошової оцінки земель Кутської ТГ 

Участь у пілотному проєкті по розробленню 

документації із землеустрою щодо встановлення меж 

території Кутської ТГ 
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Створено сімейне фермерське господарство 

«Бербениця» (с. Малий Рожин), яке займається 

вирощуванням овець та налічує на даний час 40 

одиниць. 
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с. В. Рожин 

с. Розтоки 
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КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЦНАПУ 

з держбюджету на вирішення 
проєктних завдань місцевій владі 
вдалося залучити 1 252 634 гривні 

співфінансування зазначеної 
субвенції за рахунок коштів бюджету 
Кутської територіальної громади 
склало 204 тис. грн., або 14 відсотків 
від загальної суми вартості проєкту 
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БУДІВНИЦТВО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ 

РІЧКУ ЧЕРЕМОШ В СЕЛИЩІ КУТИ 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬОГО 

ПОКРИТТЯ ВУЛ. КОСІВСЬКА В СЕЛИЩІ КУТИ 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬОГО ПОКРИТТЯ вул. 

Снятинська (від вул.Косівська) В СЕЛИЩІ КУТИ 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬОГО ПОКРИТТЯ ВУЛ. 

ГОГОЛЯ (ВІД ВУЛ. СНЯТИНСЬКА ДО БУД. 16) В СЕЛИЩІ КУТИ 



18 дошкільних 

груп 

450 дітей 

ДОШКІЛЬНА 

ОСВІТА 
Великорожинський 

ЗДО 

1 група 

13 дітей 

 

Малорожинський 

ЗДО 

1 група 

19 дітей 

  

Розтоківський 

ЗДО 

2 групи 

47 дітей 

 

 

Пеньківський 

ЗДО 

2 групи 

44 дітей 

 
 

Кутський ЗДО 

6 груп 

199 дітей 

 

 

Старокутський 

ЗДО 

3 групи 

47 дітей 

 

 

Тюдівський ЗДО 

3 групи 

63 дітей 
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Кутський ЗДО 

«Покутянка» 

6 вихованців 

Старокутський 

ЗДО «Гуцулочка» 

2 вихованці 

Кутський 

ліцей 

1 учень 

Пеньківська 

початкова 

школа 

1 учень 

83 



отримано 50 дитячих 

ліжок з матрацами і 

подушками, 

комплекти посуду 
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середня освіта 

93 класи 

1629 учнів 

Великорожинський 

ліцей 

89 учнів 

 філія опорного закладу 

Великорожинська 

гімназія 

20 учнів 

філія опорного закладу 

Малорожинська 

гімназія 

95 учнів 

Розтоківський  

ліцей 

156 учнів 

опорний заклад 

Кутський ліцей 

441 учнів 

Старокутський 

ліцей 

556 учнів 

Пеньківська 

початкова школа 

37 учнів 

філія опорного закладу 

Слобідська 

початкова школа 

26 учнів 

Тюдівський  

ліцей 

209 учнів 
87 



 

⸳ Придбано одяг та взуття для дітей-сиріт 

⸳ Надано одноразову допомогу 3 випускникам ЗОШ  

⸳ Надано одноразову допомогу особам, які досягли 18 

років 

⸳ У 7 закладах освіти організовано кейтеринг, з фабрикою 
кухні на базі Кутського ліцею. 

 

⸳ Вартість харчування  становить 35 гривень 

⸳ Закуплено дидактичний матеріал – 142 300 грн, з них 
132 600 –держ. бюджет, 9 700 – місцевий бюджет 

⸳ Придбання ноутбуків  для педагогічних працівників – 
16 200 грн. 
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Заклади освіти Кутської громади отримали: 

• 15 нових ноутбуків. Закупка здійснена за кошти 

державного бюджету при співфінансуванні з місцевого 

бюджету виділено кошти в сумі 16,2 тис грн. на 

придбання ноутбуків для педагогічних працівників 

комунальних закладів загальної середньої освіти та їх 

філій для організації дистанційного навчання, інших 

форм здобуття загальної середньої освіти з 

використанням технологій дистанційного навчання. 

Старокутський ліцей 8 шт. 

Розтоківський ліцей 2 шт. 

Тюдівський ліцей 3 шт. 

Малорожинська гімназія 3 шт. 

У рамках реалізації Концепції «Нова українська школа» 

закуплено:  

• дидактичний матеріал;  

• 4 комплекти мультимедійного обладнання для класів 

НУШ; 

• 100 одномісних парт. 

за кошти державного бюджету при співфінансуванні з 

місцевого бюджету виділено кошти в сумі 43 тис грн.  

За кошти обласного бюджету, а саме по програмі 

розвитку освіти обласної ради, заклади освіти нашої 

громади отримали 10 нових комп`ютерів для кабінетів 

інформатики; 

• Тюдівський ліцей – 5 шт.; 

• Малорожинська гімназія – 5 шт. 
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У поточному році шляхом централізованої закупівлі придбано 

12 сучасних шкільних автобусів. Фінансування проводилося на 

умовах співфінансування.  

З Державного бюджету 

було виділено 69 

відсотків їх вартості, а 

це більше 16 

мільйонів гривень. З 

обласного бюджету 

виділено 7 мільйонів 

250 тисяч гривень. 

Автобуси було 

передано 10 

територіальним 

громадам, в тому 

числі КУТСЬКІЙ ТГ. 

(новоутвореним 

опорним школам) 
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МОЛОДІЖНА РАДА, утворена при 

виконавчому комітету Кутської 

селищної ради 

Ініціативною групою був 

затверджений персональний 

склад Молодіжної ради. До нього 

увійшли 17 осіб, які особисто 

були присутні на установчих 

зборах та подали відповідні 

документи.  

Члени сформованої Молодіжної 

ради обрали між собою голову, 

секретаря зборів, а також 

лічильну комісію, після чого 

провели голосування за 

керівництво Молодіжної Ради. За 

результатами рейтингового 

голосування очолила Молодіжну 

раду Єлізавета Гелевич. Її 

заступником став Ілля Мисюра. 

Секретарем – Андріана Колотило.  
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3 жовтня 2021року в Івано-Франківську відбувся Форум 

молодіжних рад Прикарпаття за участю Молодіжної ради 

Кутської ТГ. 

Під час форуму представники Молодіжних рад області 

підписали Меморандум про створення спільноти молодіжних 

рад Прикарпаття, до участі в якому запросили усіх, хто хоче 

разом працювати над реалізацією молодіжної політики у своїх 

громадах. Представники громадських організацій 

презентували можливості для молоді щодо громадянської 

освіти та участі у різних проєктах. Зокрема, за міжнародною 

програмою, що реалізовується в Україні «Мріємо та діємо». 
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КНП «Кутська 

міська 

лікарня» 

 

Фельдшерсько 

– акушерські 

пункти  

8 

Амбулаторія 

ЗПСМ  

 

1 



На утримання закладу охорони здоров’я з місцевого бюджету 

виділені кошти в сумі 1 008,8 тис.грн., на енергоносії та інших 

комунальних послуг. 

• придбання наркотичних засобів, пільгових медикаментів для 

• ПМСД - 50 тис.грн., на інсулін – 461,9 тис. грн. 

• Кутській МЛ надано 245 тис. грн на придбання обладнання для 

ФАПів (15 тис. грн – комп’ютер для терапевтичного відділення)  

• 12 тис. грн. на придбання комп’ютера для Косівської ЦРЛ 

• 40 тис. грн. на придбання буд. матеріалів для ремонту приміщення 

ФАП  

• Кутському центру екстреної медичної допомоги та медицини 

катастроф – 100,0 тис.грн. на закупівлю обладнання.  

10
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Укладено 12 700 декларацій з 8 лікарями сімейної медицини 

надаються безоплатні медичні послуги по наступних 

пакетах: 

1. Первинна медична допомога 

2. Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення 

хірургічних операцій   

3. Медична допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах   

4. Стоматологічна допомога в амбулаторних умовах   

5. Вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-19 

спричиненої коронавірусом SARS-COV-2 

6.               Супровід і лікування дорослих і дітей, хворих на tbc на       

              первинному рівні медичної допомоги 



КУТСЬКА ПІДСТАНЦІЯ ЕКСТРЕНОЇ (ШВИДКОЇ) 

МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ зі СПЕЦІАЛІЗОВАНИМ  

САНІТАРНИМ АВТОМОБІЛЕМ 
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Діти з 

інвалідністю 

71 особа 
Особи з 

інвалідністю 

по зору І, ІІ 

групи 

11 осіб 

267 

багатодітних 

сімей,  в яких 

виховується 

882 дитини 
 

Ветерани 

ОУН – УПА 

3 осіб 

Учасники 

бойових дій 

98 осіб 

Інваліди війни  

І група – 2 осіб, 

ІІ група – 5 осіб, 

ІІІ група – 9 осіб 
Одинокі особи 

похилого віку, яким 

надається соц. 

послуга догляд 

вдома 

31 осіб 



Надано матеріальну допомогу   ⸳ 63 жителі громади 

по стану здоров’я                         ⸳ 127,7 тис. грн -                          

              виплачено 

Надано матеріальну допомогу  ⸳ 3 осіб 

воїнам УПА                                  ⸳ 16,5 тис. грн.   

            виплачено  

Надано матеріальну допомогу          ⸳ 4 осіб 

постраждалим внаслідок пожежі     ⸳ 12 тис. грн.                           

         виплачено 
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На організацію та проведення   

громадських робіт по  

обслуговуванню соц. незахищених   

пенсіонерів                                     80,9 тис.грн. 
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Надійшло та розглянуто 451 звернень громадян 

 

Проведено 22 засідань постійної комісії з питань 

регулювання земельних відносин 

 

Відповідно до послуплених заяв підготовлено понад 

318 проєктів рішень сесії селищної ради 

Укладено 6 договори оренди 

земельних ділянок  

 

Укладено 36 попередніх договорів 

оренди земельних ділянок та угод 

щодо плати за фактичне 

використання земельних ділянок  
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Відділом ЦНАП було зареєстровано та надано такі 

адміністративні послуги: 

- реєстрація/ -зняття з реєстрації мешканців – 151 

заява 

- Видача довідки «додаток»13 – 366 

- Надання витягу з реєстру будівельної діяльності -

27 

- Надання відомостей на субсидії – 310 

- Передано електронні копії документів у програмі 

«Соціальна громада» - 181 
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Постійно діє Адміністративна комісія на якій розглянуто 26 

адміністративних справ. 

Діє програма розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної 

безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації на 

території Кутської територіальної громади на 2021-2023 роки. 

Організовано та проведено 4 засідання місцевої комісії ТЕБ та НС. 
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проведено 14 засідань конкурсної 

комісії на заміщення вакантних 

посад посадових осіб, на яких 

розглянуто 33 заяви претендентів на 

зайняття посад. 

Прийнято: 63 особи, переведено 5 

осіб в межах апарату селищної ради, 

4 особи переведено з інших 

організацій, звільнено 3 особи та 4 

особи тимчасових соціальних 

працівників. 

УЧАСТЬ у  22 судових справах, які розглядались 

у цивільному, адміністративному  та 

кримінальному провадженнях. 

Подано 16 претензій до підприємств та фізичних 

осіб-підприємців, розташованих на території 

громади, щодо сплати заборгованості з оренди 

земельної ділянки, сплати податку на додану 

вартість на загальну суму 371552 грн. 
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Кутська школа 

мистецтв  

Кутська дитяча 

художня школа ім. 

І. Брошкевича 

Кутський історико – 

краєзнавчий музей 

Кутської селищної 

ради 

 

Комунальне 

підприємство 

«Стадіон Авангард» 

смт. Кути 

  

Будинки культури 

8 

Сільські, селищна 

бібліотеки 

9 

Мережа 

закладів 

культури 



Проведено культурних  

масових заходів 

Проведено спортивних 

масових заходів 

Проведено 

туристичних заходів 

•38 

•43 

•3 

На теренах громади успішно розвиваються такі види спорту як футбол, 

волейбол, спортивна боротьба, бокс, теніс, пауерліфтинг, пляжний волейбол, 

велоспорт та інші. Команди і спортсмени Кутської територіальної громади 

беруть участь у міжнародних, всеукраїнських, обласних, районних чемпіонатах, 

спартакіадах, першостях, турнірах, здобуваючи заслужені перемоги, нагороди та 

призи.  
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Витрати на проведення спортивних заходів 
130,73 грн., а саме: 

– нагороджувальна атрибутика (кубки, грамоти, медалі, 

статуетки, дипломи, спортивний інвентар). 

– проведення навчально – тренувальних зборів, 

відрядження, харчування. 

– членські внески / зокрема 53 000 грн. на ФК: «Черемош» 

Слобідка – 15 000 грн., «Карпати» Кути – 18 000 грн.; 

«Сокільське» Тюдів – 20 000 грн. 

 

Витрати в області туризму та культури: 
Маркування, знакування туристичного маршруту с. 

Великий Рожин – 54875,00грн. 

Співфінансування з обласного бюджету – 49875,00 грн. та 

місцевого бюджет – 5000,00 грн. 

Виготовлення Екосумок – 1500,00грн., горнят з логотипом – 

900,00грн. 
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ВІДБУЛАСЯ ПРЕЗЕНТАЦІЯ КНИГИ  

ІГОРЯ МИХАЙЛИШИНА «ФУГА 119»  

12
4 



ДЕНЬ МОЛОДІ - 2021 у КУТСЬКІЙ 

ГРОМАДІ 
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Командою проєкту "Таємниці України для 

тебе" не змогли оминути старовинне 

прикарпатське містечко  

Відчули атмосферу, 

ознайомились із особливостями 

фантастичної кутської кераміки, 

скуштували французькі тістечка, 

спечені за оригінальним 

рецептом прабабусі та 

приготували дуже смачну зупу 

ґанджабур 
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ЗА ТАЄМНИЦЯМИ КУТСЬКОЇ ГРОМАДИ 
У рамках реалізації проєкту «Таємниці України для тебе»  

Кутську територіальну громаду відвідали тележурналісти  

регіональної ТРК «РАІ» спільно з франківчанином, представником  

почесного консульства Угорщини Василем Вишиванюком.  
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Делегація наукових 

співробітників Чернівецького 

національного університету 

імені Юрія Федьковича з 

робочим візитом відвідала  

с. Великий Рожин. 

Метою зустрічі було, 

налагодження співпраці між 

науковцями університету та 

керівництвом нашої громади, в 

науково-дослідній, природо-

охороній та туристичній 

сферах. 

Представники делегації 

запропонували розмістити на 

території села метео-

спостережну станцію, за 

допомогою якої зможемо 

отримувати більш точний 

прогноз погоди. 
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ФК «Карпати» Кути 

– бронзові призери 

першості Івано-

Франківської 

області з футболу 

серед дорослих 

команд сезону 

2020-2021 років. 

ФК «СОКІЛЬСЬКЕ» з 

ТЮДОВА – ВОЛОДАР  

БРОНЗОВИХ МЕДАЛЕЙ 

ЧЕМПІОНАТУ  

БРОНЗОВІ  ПРИЗЕРИ 
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У свято Покрови Пресвятої 

Богородиці, на честь 80-ти річчя 

Голови правління ФК " Карпати" 

Кути, директора стадіону 

"Авангард" МИКОЛИ ПЕТРОВИЧА 

КУШНІРУКА відбувся турнір з 

футболу серед юнацьких команд 

2006/2007 років народження.  
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У СЕЛИЩНІЙ РАДІ ПОДБАЛИ про ФОРМУ  

для ЧОЛОВІЧОЇ ВОЛЕЙБОЛЬНОЇ 

КОМАНДИ 
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Кути, кутчани, уболівальники з громади, серед яких 

Кутський селищний голова, працівники селищної 

ради, зібралися чималою "сім’єю" навпроти 

футбольного екрану під відкритим небом.  
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У КУТАХ ЗНОВУ БОКС!  

ЮВІЛЕЙНИЙ! 

136 



137 



138 



ВЕЛОПРОБІГ АВТОШЛЯХАМИ РІДНОЇ 

ГРОМАДИ 
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СЛІДАМИ СВЯТКОВОГО КОНЦЕРТУ 

 

У рамках відзначення Дня Державного Прапора та 30-ї 

річниці Незалежності України молодіжною радою 

організовано та проведено вечірку 
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ВИСТАВКА ДИТЯЧИХ МАЛЮНКІВ  

«МОЯ КВІТУЧА УКРАЇНА» та 

МАЙСТЕРКЛАСИ 
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Дякуємо за увагу та 

підтримку 
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