ПРОЕКТ

ВЛАСІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
м.Світловодськ Кіровоградської області
(_________________ сесія сьомого скликання)
РІШЕННЯ
_______________ року

№ _____

Про
затвердження
Програми
соціально-економічного розвитку
селища на 2018 рік
Розглянувши проект Програми соціально-економічного розвитку селища
на 2018 рік, керуючись ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, Власівська селищна рада
ВИРІШУЄ:
1. Затвердити Програму соціально-економічного розвитку смт Власівка на
2018 рік (далі – Програма), що додається.
2. Керівникам структурних підрозділів Власівської селищної ради
забезпечити безумовне виконання основних показників соціально-економічного
розвитку смт Власівка на 2018 рік.
3. Планово-економічному відділу Власівської селищної ради поквартально
інформувати депутатів та виконавчий комітет про стан виконання Програми.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії
селищної ради.

Селищний голова

А.Бабаченко

ПРОЕКТ
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Власівської селищної ради
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ПРОЕКТ
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Програма соціально-економічного розвитку смт Власівки на 2018 рік (далі –
Програма) розроблена відповідно до вимог законів України "Про державне прогнозування
та розроблення програм економічного і соціального розвитку України", "Про місцеве
самоврядування в Україні", в частині формування програмних документів економічного і
соціального розвитку міст, сіл, селищ, Державної стратегії регіонального розвитку на період
до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету міністрів України № 385 від 06.08.2014р.
У Програмі визначено цілі та завдання соціально-економічної та культурної політики
селищної ради на 2018 рік, спрямовані на розвиток селища – роботи з благоустрою,
виконання ремонтних робіт на об’єктах комунальної та інших форм власності, наповнення
доходної частини бюджету, з метою формування якісного та безпечного середовища
життєдіяльності населення селища Власівка .
Заходи Програми фінансуються за рахунок коштів бюджету селищної ради,
трансфертів з інших бюджетів, коштів цільових фондів, власних коштів підприємств та
організацій та інших джерел, що не суперечать чинному законодавству.
У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення до Програми
затверджуються сесією Власівської селищної ради за поданням селищного голови або
відповідних постійних депутатських комісій. Звітування про виконання Програми
здійснюється за підсумками року. Завдання і заходи Програми узгоджені з бюджетом
селищної ради.
Програма розроблена на основі пропозицій відділів структурних підрозділів селищної
ради, підприємств та установ селища з використанням аналітичних матеріалів та
статистичних даних щодо розвитку селища за 2016-2017 роки та прогнозних тенденцій на
2018 рік, з урахуванням фінансових можливостей.
Реалізація Програми буде здійснюватися шляхом:
- конструктивної співпраці селищної ради, структурних підрозділів селищної ради,
представників бізнесових кіл та всієї громади;
- узгодженої діяльності із Світловодською міською радою та обласними органами
виконавчої влади з питань розв’язання актуальних проблем галузевого та регіонального
розвитку.
І. МЕТА ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО
РОЗВИТКУ СЕЛИЩА
Головною метою розвитку селища є:
- збереження промислового потенціалу в селищі, стабілізація роботи підприємств,
поліпшення їх фінансового стану, зниження енергоємності продукції, за рахунок залучення
інвестицій для технічного переозброєння виробництва;
- сприяння
виробництва;

збільшенню

випуску

конкурентоспроможної

продукції

місцевого

- підтримка малого та середнього бізнесу;
- підвищення ефективності використання землі, гарантування права власності на
землю, удосконалення регулювання земельних відносин;
- безперебійне та якісне забезпечення
енергозберігаючих заходів та технологій;

селища

енергоносіями,

впровадження

- сприяння підвищенню якості транспортного обслуговування населення;
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- поліпшення задоволення потреб споживачів селища у послугах зв’язку та
впровадження нових технологій.
Основними напрямками розвитку селища є:
- проведення інвентаризації майна комунальної власності;
- будівництво об’їзної дороги;
- вдосконалення стану покриття автомобільних доріг селища та своєчасний поточний
ремонт дорожнього покриття;
- здійснення ефективних заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху;
- організація заходів програми енергозбереження та енергоефективності бюджетних
установ і об’єктів комунальної власності селища;
- проведення природоохоронних заходів;
- побудова водопроводів для забезпечення питною водою громадян селища;
- реконструкція та модернізація очисних споруд;
- відновлення та утримання вуличного освітлення селища.
ІІ. ПІДВИЩЕННЯ СТАНДАРТІВ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ
1.

Збільшення доходів та соціальний захист населення

Головною метою є створення економічно-сприятливих умов для збільшення доходів і
зростання економічної активності працездатних громадян, соціальна підтримка незаможних
верств населення.
Основні завдання:
- підвищення добробуту мешканців селища шляхом недопущення скорочення
робочих місць у промисловості та в інших сферах;
- захист прав та додержання державних соціальних гарантій в оплаті праці, в тому
числі через укладання колективних договорів;
- недопущення випадків використання найманої робочої сили без належного
оформлення трудових відносин;
- підвищення рівня зайнятості населення шляхом надання підтримки самостійної
зайнятості населення, розвитку підприємництва;
- посилення мотивації до легальної продуктивної зайнятості шляхом інформування
населення щодо негативних соціальних наслідків нелегального працевлаштування та
отримання заробітної плати в „ конвертах ”;
- забезпечення своєчасності надання усіх видів соціальної допомоги громадянам, які її
потребують;
- соціальна підтримка сімей учасників АТО, сімей поранених,
військовослужбовців та учасників АТО і влаштування пам’яті загиблих;

загиблих

- розширення переліку та поліпшення якості надання соціальних послуг.
2. Підтримка дітей, сім’ї та молоді
Головною метою є створення умов для підвищення якості життя населення,
забезпечення дотримання державних соціальних гарантій повноцінного виховання та
розвитку дітей і молоді, зміцнення авторитету сім’ї.
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Основні завдання:
- розвиток сімейних форм виховання в селищі;
- пропаганда та формування здорового способу життя серед населення;
- посилення пропаганди моральних цінностей інституту сім’ї, виховання дітей;
- запобігання негативним проявам у молодіжному середовищі;
- виконання завдань соціального захисту осіб з обмеженими можливостями: дітейсиріт, дітей-інвалідів та дітей, позбавлених батьківського піклування,
- соціальний патронаж багатодітних сімей, які опинились у складних життєвих
обставинах.
3.

Медичні послуги

Медична допомога населенню смт Власівка надається КЗ ЦПМСД «Амбулаторія
№ 6» та Світловодською центральною районною лікарнею.
Медичні заклади знаходяться на утриманні відділу охорони здоров’я Світловодської
міської ради.
Головною метою є забезпечення доступної і якісної допомоги населенню селища,
ранньої діагностики, зменшення захворюваності і смертності населення, профілактика
захворювань, забезпечення надання невідкладної і екстреної медичної допомоги населенню .
Основні завдання:
- зміцнення матеріально-технічної бази лікарської амбулаторії;
- забезпечення медичними кадрами;
- пропаганда здорового способу життя.
4.

Середня та дошкільна освіта селища

В селищі працює школа ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8, де навчається 527 дитини .
Школа знаходиться на утриманні відділу освіти Світловодської міської ради.
В селищі функціонує дошкільний навчальний заклад № 2 (ясла-садок) „Буратіно”
комбінованого типу. В ньому виховується 310 дітей.
Дошкільний навчальний
заклад знаходяться на утриманні
Світловодської міської ради та дофінансовується із селищного бюджету.

відділу освіти

Головною метою освіти є створення умов для забезпечення отримання дошкільної та
загальної середньої освіти та продовження роботи щодо запровадження новітніх та
інноваційних технологій у навчально-виховний процес.
Основні завдання:
- забезпечення умов для одержання дітьми освіти;
- збереження та модернізація матеріально-технічної бази навчальних закладів;
- перепідготовка, підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
- запровадження
у
комунікативних технологій;

навчально-виховний

- забезпечення соціального захисту дітей.

процес

сучасних

інформаційно-
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5.

Культурний простір селища

Для розвитку культури і духовності в селищі працюють заклади культури. Їх
діяльність спрямована на організацію та проведення селищних культурно-мистецьких
заходів, концертних програм, здійснення естетичного виховання дітей та молоді.
Сьогодні в селищі працюють: будинок культури, бібліотека та дитяча музична школа,
які утримуються відділом культури та туризму Світловодської міської ради. Будинок
культури та селищна бібліотека дофінансовуються з селищного бюджету.
Головною метою є збереження мережі закладів культури, здійснення заходів щодо
збереження і примноження культурного потенціалу селища, покращення рівня та збільшення
асортименту культурноосвітніх послуг для населення, всебічного задоволення культурномистецьких та інформаційних потреб населення.
Головні завдання:
- забезпечення збереження мережі закладів культури і мистецтва селища, збереження
їх матеріально-технічної бази та їх поступовий розвиток;
- збереження та поповнення бібліотечного фонду бібліотеки;
- розвиток самодіяльного театрального, музичного, хореографічного, образотворчого
мистецтва та народної художньої творчості;
- забезпечення змістовного дозвілля населення;
- сприяння участі колективів художньої самодіяльності в обласних творчих звітах,
конкурсах та фестивалях народної творчості;
- збереження мережі гуртків з метою задоволення потреб дітей і дорослого
населення;
- забезпечення на належному рівні надання закладами культури культурнодозвіллєвих послуг населенню, підготовка та проведення соціально важливих культурномистецьких заходів різних рівнів.
6. Розвиток фізичної культури і спорту – запорука здоров’я населення
Головною метою є забезпечення умов для залучення широких верств населення до
масового спорту, як важливої складової здорового способу життя, зміцнення здоров’я та
розвитку нації.
При селищному Будинку культури працює спортивна секція з футболу для дітей
(37 учасників). На утриманні селищної ради знаходиться також селищний стадіон.
Основні завдання:
- проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи за місцем
проживання, відпочинку громадян, спрямованих на збільшення кількості населення,
залучених до занять фізичною культурою і спортом;
- збереження та сприяння розширенню мережі дитячих гуртків і секцій та кількості
учнів у них;
- сприяння розширенню мережі спортивних клубів для дорослих;
- адаптування спортивних споруд і об’єктів до потреб інвалідів;
- встановлення нових сучасних спортивних майданчиків;
- продовження утримання в належному стані селищного стадіону.
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7.

Екологічна ситуація в селищі

Головною метою є досягнення безпечного для здоров’я людини стану навколишнього
природного середовища, зменшення забруднення довкілля.
Основні завдання:
- створення умов екологічно-безпечного проживання населення;
- реконструкція та модернізація очисних споруд;
- забезпечення екологічно безпечного видалення побутових і промислових відходів;
- розвиток зеленого господарства, в т.ч. збереження і реконструкція існуючих зелених
насаджень та створення нових ;
- ліквідація стихійних сміттєзвалищ побутових відходів;
- обкошування алергенів та бур’янів на підвідомчій території;
- безкоштовний вивіз побутових відходів з приватного сектору;
- виконання робіт з мінімізації пожеж в лісах;
- забезпечення організації заходів реагування на надзвичайні ситуації техногенного та
природного характеру.
8. Підвищення ефективності житлово-комунального господарства
У сфері житлово-комунального господарства селища здійснюють свою господарську
діяльність 3 підприємства, а саме: КП „Власівські мережі”, КВКП „Водограй”,
КП „Благоустрій”.
Головна мета - створення умов для зміцнення фінансового стану комунальних
підприємств, збільшення робіт та послуг, забезпечення стабільності в роботі, і як наслідок –
підвищення якості послуг для громадян.
Основні завдання:
- встановлення економічно обґрунтованих тарифів на комунальні послуги;
- впровадження механізму економічного стимулювання раціонального використання
ресурсів, встановлення будинкових засобів обліку споживання води і теплової енергії;
- зменшення питомих витрат енергоресурсів під час виробництва та надання житловокомунальних послуг;
- розвиток інженерної інфраструктури: забезпечення технічного переоснащення
житлово-комунального господарства, розвитку та реконструкції централізованих систем
тепло-, водопостачання та водовідведення;
- запровадження нових форм обслуговування житлових будинків (створення
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;
- здійснення заходів щодо забезпечення населення селища якісною питною водою;
- впорядкування прибудинкових територій селища, випилювання аварійних дерев;
- утримання в належному санітарному та естетичному стані місць відпочинку та
масового перебування людей;
- благоустрій кладовища;
- установка дорожніх знаків;
- відновлення та поліпшення зовнішнього освітлення на території селища;
- проведення реконструкції електромереж зовнішнього освітлення.
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IV. ПОЛІПШЕННЯ БІЗНЕС-КЛІМАТУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
Головною метою є спрямування дій на збереження досягнутого розвитку малого
підприємництва, забезпечення стабільності та поліпшення умов для створення і
функціонування малого бізнесу в селищі, реалізація прав громадян на підприємницьку
діяльність, подолання проблем безробіття.
Основні завдання:
- активізація роботи місцевих органів виконавчої влади щодо створення сприятливих
умов для розвитку малого бізнесу;
- видача документів дозвільного характеру виключно відповідно до переліку,
затвердженого Законом України „Про перелік документів дозвільного характеру у сфері
господарської діяльності ”;
- забезпечення отримання суб’єктами господарювання усіх дозвільних документів
виключно через державного адміністратора дозвільного центру;
- забезпечення виконання вимог Закону України „Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності” з метою недопущення прийняття економічно
недоцільних і неефективних регуляторних актів;
- забезпечення зменшення регуляторного тиску на бізнес-середовище та прийняття
економічно доцільних регуляторних актів у сфері господарської діяльності щодо його
покращення;
- залучення підприємницької
конструктивної співпраці.

діяльності

до

прийняття

владних

рішень

та

V. ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ
СЕЛИЩНОГО БЮДЖЕТУ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ
БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ
Головною метою є забезпечення збалансованості та стабільності функціонування
бюджетної системи шляхом ефективної роботи щодо наповнення бюджетів усіх рівнів,
розв’язання гострих соціальних проблем територіальної громади.
Основні завдання:
1) забезпечення формування селищного бюджету шляхом:
- наповнення бюджету селища, використання передбачених чинним законодавством
можливостей збільшення надходжень до місцевого бюджету, у тому числі місцевих податків
і зборів;
- продовження роботи з перегляду та переоформлення договорів оренди землі з метою
збільшення розміру ставок орендної плати відповідно до чинного законодавства;
- детінізація виробничо-комерційної діяльності і доходів населення;
- активізація роботи в частині збільшення власних надходжень бюджетних установ та
сприяння використання цих коштів на заходи, здійснення яких необхідне для виконання
основних функцій цих установ;
- посилення контролю над станом розрахунків суб’єктів господарювання і населення
за житлово-комунальні послуги;
2) підвищення ефективності бюджетної політики шляхом:
- жорсткого дотримання режиму економії бюджетних коштів;
- забезпечення у повному обсязі своєчасних розрахунків з виплати заробітної плати
працівникам бюджетних установ селища та за спожиті комунальні послуги та енергоносії;
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- економного використання бюджетними
дотримання їх споживання у межах лімітів.
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VI. ПРИВАТИЗАЦІЯ Й ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ
КОМУНАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ
На території селища функціонує 11 об’єктів власності територіальної громади селища,
з них 3 госпрозрахункові комунальні підприємства і 8 – бюджетні установи та організації.
Головною метою є проведення ефективного управління комунальною власністю та
прозорої приватизації комунального майна, спрямованої на задоволення інтересів громадян.
Основні завдання:
- опрацювання питання щодо доцільності зміни власності, передачі в оренду об’єктів
комунальної власності територіальної громади селища, які є економічно неефективними або
збитковими;
- здійснення приватизації об’єктів комунальної власності на конкурентних засадах із
застосування процедури відкритості та пропонування ціни за принципом аукціону;
- забезпечення прозорості приватизації шляхом висвітлення у засобах масової
інформації повідомлень про оголошення конкурсів, аукціонів, умов продажу та іншої
інформації;
- покращення фінансово-економічної діяльності підприємств комунальної власності;
- збільшення власних надходжень підприємств, установ та організацій комунальної
власності селища, у тому числі шляхом надання в оренду майна, що не використовується за
призначенням, розширення переліку та збільшення обсягів надання послуг населенню;
- продовження практики надання в оренду нерухомого майна на конкурсних засадах.
VII. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ
Контроль за виконанням Програми здійснюється селищною радою та її виконавчим
комітетом.
Основною формою контролю за реалізацію заходів та досягненням показників
Програми будуть:
- здійснення аналізу ходу виконання Програми та прийняття додаткових заходів,
спрямованих на досягнення мети Програми;
- обговорення стану та проблем реалізації Програми на сесіях селищної ради,
засіданнях постійних комісій ради.
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Додаток № 1
до Програми соціально-економічного
розвитку смт Власівка на 2018 рік,
затвердженої рішенням
Власівської селищної ради
від 12 січня 2018 №__

ПЕРЕЛІК
соціальних заходів, реалізація яких передбачається у 2018 році
в смт Власівка
№
п/п

Місцева
рада

1

Власівська
селищна
рада

2

3

Власівська
селищна
рада

Власівська
селищна
рада

Населений
пункт

Назва об’єкта

Термін
реалізації проекту
дата
дата
закінпочатку
чення

смт
Поточний
Власівка ремонт
дорожнього
покриття вулиць
селища та
утримання доріг
(вул.Молодіжна,
Лівобережна,
Східна, Труда,
Зелена,
Приморська,
Незалежності,
Чумацька,
Шевченко)

2018

смт
Відновлення
Власівка мережі
вуличного
освітлення по
вулицях Східна,
Піщана,
Спортивна,
Космонавтів,
Чкалова,
Шевченко,
Першотравнева

2018

смт
Соціальний
Власівка захист та
соціальне
забезпечення

2018

(матеріальна
допомога
учасникам АТО, їх
сім’ям та
незахищеним
верстам населення,
грошова допомога
почесним
громадянам
селища)

2018

2018

2018

Джерела
фінансування

ДБ
ОБ
РБ
МБ
МОЗ
ІІ
ІП
КР
ВК
Всього

ДБ
ОБ
РБ
МБ
МОЗ
ІІ
ІП
КР
ВК
Всього
ДБ
ОБ
РБ
МБ
МОЗ
ІІ
ІП
КР
ВК
Всього

Загальна
вартість,
тис.грн.

2321,585

2321,585

110,000

110,00

182,500

182,500

ПРОЕКТ
4

5

6

7

8

Власівська
селищна
рада

Власівська
селищна
рада

Власівська
селищна
рада

Власівська
селищна
рада

Власівська
селищна
рада

смт
Соціальний
Власівка захист та
соціальне
забезпечення
(організація та
проведення
громадських
робіт)

смт
Проведення
Власівка природоохоронних заходів
(озеленення
селища)

смт
Надання
Власівка дошкільної
освіти
(придбання
обладнання та
предметів
довгострокового
використання)

смт
Забезпечення
Власівка діяльності
палаців і
будинків
культури, клубів
(комп’ютерної
техніки та
музичного
обладнання)
смт
Організація
Власівка благоустрою
населених
пунктів
(придбання
вуличних
тренажерів)

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

ДБ
ОБ
РБ
МБ
МОЗ
ІІ
ІП
КР
ВК
Всього
ДБ
ОБ
РБ
МБ
МОЗ
ІІ
ІП
КР
ВК
Всього
ДБ
ОБ
РБ
МБ
МОЗ
ІІ
ІП
КР
ВК
Всього
ДБ
ОБ
РБ
МБ
МОЗ
ІІ
ІП
КР
ВК
Всього
ДБ
ОБ
РБ
МБ
МОЗ
ІІ
ІП
КР
ВК
Всього

29,070

29,070

53,000

53,000
85,000

0,850

85,850
50,000

0,500

50,500
120,00

1,200

121,200
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Власівська
селищна
рада

9

смт
Організація
Власівка благоустрою
населених
пунктів
(придбання
снігоприбиральної техніки)

ДБ

Державний бюджет

ОБ

Обласний бюджет

РБ

Районний бюджет

МБ

Місцевий бюджет

МОЗ

2018

Міста обласного значення

ІІ

Інвестиції є інвестор

ІП

Інвестиції потребує пошуку

КР

Кредитні кошти, що залучаються

ВК

Власні кошти підприємства та організації

2018

ДБ
ОБ
РБ
МБ
МОЗ
ІІ
ІП
КР
ВК
Всього

70,00

0,700

70,700

