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ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської  області 
                            

(_________________ сесія сьомого скликання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

_______________ року                                                                    № _____ 
 

 

Про затвердження Програми 

соціально-економічного розвитку 

селища на 2019 рік 

 

Розглянувши проект Програми соціально-економічного розвитку селища 

на 2019 рік, керуючись ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, Власівська селищна рада 

ВИРІШУЄ: 

1. Затвердити Програму соціально-економічного розвитку смт Власівка 

на 2019 рік (далі – Програма), що додається. 

2. Керівникам структурних підрозділів Власівської селищної ради 

забезпечити безумовне виконання основних показників соціально-економічного 

розвитку смт Власівка на 2019 рік. 

3. Планово-економічному відділу Власівської селищної ради щорічно за 

підсумками року інформувати депутатів та виконавчий комітет про стан 

виконання Програми. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 

селищної ради. 

 

 

Селищний голова                                                         А.Г.БАБАЧЕНКО 
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І.  ВСТУП 

Проект Програми економічного і соціального розвитку смт Власівка на 

2019 рік (далі - Програма) підготовлений виконавчим органом Власівської 

селищної ради відповідно до вимог Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про державне прогнозування та 

розроблення програм економічного і соціального розвитку України», 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., та 

постановою Кабінету міністрів України від 31.05.2016 №411 «Про схвалення 

Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2018-2020 роки». 

Під час формування Програми враховані пропозиції відділів структурних 

підрозділів селищної ради, підприємств та закладів селища з використанням 

аналітичних матеріалів та статистичних даних щодо розвитку селища за 2017-

2018 роки та прогнозних тенденцій на 2019 рік, з урахуванням фінансових 

можливостей. 

Головною метою програми є: створення умов для економічного 

зростання та вдосконалення механізмів управління розвитком селища на 

засадах ефективності, відкритості та прозорості, посилення інвестиційної та 

інноваційної активності, забезпечення належного функціонування інженерно-

транспортної та комунальної інфраструктури, проведення цілеспрямованої 

містобудівної політики, дотримання високих екологічних стандартів та, в 

результаті цього, підвищення конкурентоспроможності селища, доступності 

широкого спектра соціальних послуг, забезпечення гідних умов життя та 

загального підвищення добробуту населення. 

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 постійних депутатських комісій. Звітування про 

виконання Програми здійснюється за підсумками року. Завдання і заходи 

Програми узгоджені з бюджетом селищної ради. 
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II. СТРАТЕГІЧНІ СЕКТОРИ СЕЛИЩНОГО РОЗВИТКУ 

НА 2019 РІК 

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ І:  

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ 

СМТ ВЛАСІВКА 

1.1. Промисловість та розвиток підприємництва. 

Основні проблеми, які передбачається розв'язати: 

Низький рівень участі громадськості в обговоренні проектів регуляторних 

актів. 

Недостатній рівень доступності та якості послуг міських та селищних органів 

влади для бізнесу. 

Низький рівень розвитку інноваційного підприємництва. 

Бачення майбутнього стану сектора: 

Смт Власівка - селище, відкрите для бізнесу та інвестицій, яке стимулює 

інновації та підтримує конкурентне середовище 

Оперативна ціль 1. 

Стимулювання розвитку інноваційно-орієнтованих промислових підприємств 

Завдання та заходи: 

1.1. Розвиток інноваційних промислових точок зростання: 

Розробка довгострокової Програми інтенсифікації економічного розвитку смт 

Власівка шляхом визначення пріоритетних точок зростання/кластерів у 

промисловому та підприємницькому секторах селища. 

Активізація підготовки пропозицій та проектів законодавчих актів щодо 

розробки механізмів підтримки точок зростання (у т.ч. системи преференцій і 

пільг, зокрема, зниження розміру податку на землю). 

Розробка та реалізація плану дій для подальшого розвитку існуючих, створення 

та якісного освоєння промислових зон. 

Здійснення організаційної підтримки роботи груп взаємопов'язаних 

підприємств та кластерів. 

Виконавець: виконком селищної ради, ПП «Віктор і К», ОДЕБП, підприємці 

селища 

Оперативна ціль 2 

Перетворення смт Власівка у селище, відкрите для бізнесу. 

Завдання та заходи: 

Створення сприятливих нормативно-правових умов для розвитку 

підприємництва: 

Прозоре обговорення проектів регуляторних актів Власівської селищної ради.  
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Підвищення доступності та якості послуг міських та селищних органів влади 

для бізнесу: 

Проведення та участь у заходах взаємодії бізнесу та влади (форуми, 

координаційні ради тощо). 

Виконавці: виконком селищної ради, ПП «Віктор і К», ОДЕБП, підприємці 

селища. 

Розвиток споживчого ринку: 

Підвищення подальшого рівня якості та культури побутового обслуговування 

населення смт Власівка шляхом проведення селищного конкурсу-огляду 

суб'єктів господарювання сфери побутового обслуговування на присвоєння 

звання зразкового у смт Власівка. 

Проведення моніторингу об'єктів побуту з метою надання їм консультативної 

та інформаційно-роз'яснювальної допомоги, спрямованої на дотримання 

Правил побутового обслуговування та забезпечення участі підприємств у 

реалізації селищних соціальних програм. 

Підтримка суб'єктів господарювання та залучення їх до організації 

торговельного обслуговування під час загальноселищних заходів, тематичних 

ярмарків та фестивалів. 

Виконавці: виконком селищної ради, підприємці селища. 

1.2. Інвестиції. 

Основні проблеми, які передбачається розв'язати: 

Низький рівень активності інвесторів у зв'язку із соціально-економічною та 

воєнно-політичною кризою в країні. 

Довготривалість та складність існуючого порядку залучення інвестиційних 

ресурсів в економіку селища, який потребує оптимізації. 

Недостатній рівень прозорості взаємодії місцевих органів влади та інвесторів у 

напрямку реалізації пріоритетних інвестиційних проектів селища. 

Оперативна ціль 1: 

Залучення інвестицій до селища Власівка для реконструкції очисних споруд 

селища, водозабору першого та другого підйому, капітального ремонту 

теплових мереж з заміною труб по вул.Лівобережна, капітальний ремонт 

димової труби котельні селища. 

Виконавець: виконком селищної ради, КВКП «Водограй», КП «Власівські 

мережі».  

1.3. Ринок праці. 

Основні проблеми, які передбачається розв'язати:  

Певний дисбаланс попиту та пропозиції на робочу силу. Низький рівень 

обізнаності населення про можливості на ринку праці. Низький рівень 

кваліфікації робочої сили. 

Тіньова зайнятість та наявність випадків виплати нелегальної заробітної плати.  
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Бачення майбутнього стану сектора: 

Оперативна ціль 1: 

Підвищення рівня зайнятості мешканців смт Власівка. 

1.1. Створення додаткового попиту на робочу силу: 

Підвищення рівня обізнаності населення про можливості на ринку праці: 

Розвиток комунікацій між учасниками ринку праці (роботодавцями, освітніми 

закладами, суб'єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у 

працевлаштуванні, громадськими організаціями). 

Виконавці: КП «Власівські мережі», КВКП «Водограй», ПП «Віктор і К», 

ОДЕБП, підприємці селища.  

1.4. Розбудова селища і земельні відносини. 

Основні проблеми, які передбачається розв'язати: 

Відсутність повної інвентаризації земель селища. 

Відсутність основних регулятивних норм в будівництві: детальних планів 

окремих територій забудови, землеустрою щодо встановлення (зміни) меж смт 

Власівка. 

Недостатність законодавчої бази щодо важелів впливу та відповідальності за 

самовільне захоплення земельних ділянок та самовільне будівництво; 

Недостатність та недосконалість механізму участі громади селища у контролі 

за прийняттям містобудівних рішень. 

Бачення майбутнього стану сектора: 

Оперативна ціль 1. 

Забезпечення прозорості у сфері земельних відносин. 

Завдання та заходи: 

1.1. Реформування земельно-господарського устрою території селища: 

Часткова інвентаризація земель житлової та громадської забудови селища 

(орієнтовно 29 га), організація землеустрою та ведення земельного кадастру, 

включаючи розміщення у публічному доступі такої інформації: 

реєстру земель комунальної власності, перелік договорів оренди/продажу землі 

(вкл. оприлюднення інформації про заборгованість зі сплати місцевих податків 

та зборів); 

даних щодо визначення на місцевості лінійних та площинних характеристик; 

даних про оснащеність інженерними мережами; 

Виконавці: земельно-комунальний відділ селищної ради 

Стимулювання ефективного використання земель та отримання плати в 

об'єктивному розмірі, зокрема шляхом переходу від оренди земель під 

об'єктами нерухомості до викупу/суперфіцію, у т.ч.: 

ефективне використання земель та отримання плати за землю (у т.ч. орендної 

плати); 
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комплекс землевпорядних, землеоціночних робіт і містобудівної документації з 

підготовки ділянок до продажу. 

Проведення інформаційно-роз'яснювальних кампаній щодо оформлення 

земельних ділянок – прибудинкових територій (у т.ч. для ОСББ/ЖБК); 

визначення меж земельних ділянок окремих будинків в кварталах житлової 

забудови. 

Виконавець: виконком селищної ради, відділ ДЗК у Кіровоградській області.  

Оперативна ціль 2: 

Гармонійний розвиток селища з урахуванням інтересів громади, бізнесу та 

влади. 

Завдання та заходи: 

2.1. Підвищення якості планування селища з урахуванням потреб 

територіальної громади: 

Розробка та затвердження відповідної містобудівної документації (у т.ч. 

детальних планів територій загальною площею - 20,4 га) з урахуванням наявних 

галузевих концепцій. 

2.2. Впровадження прозорої системи розвитку об'єктів селищного простору: 

Забезпечення розвитку наявної і створення нової соціальної та інженерно-

транспортної інфраструктури (а не надмірного використання ресурсу існуючої). 

Реформування інституту пайової участі у створенні інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури. 

Виконавець: виконком селищної ради, відділ ДЗК у Кіровоградській області.  

2.3. Удосконалення контролю у сфері земельних відносин та будівництва: 

Ініціювання законодавчих змін щодо посилення відповідальності (у т.ч. 

матеріальної) відповідальності за неоформлення користування земельними 

ділянками, самовільне зайняття ділянок і самочинне будівництво. 

Виконавці: виконком селищної ради, ДАБІ 

Вдосконалення орендних відносин шляхом забезпечення прав селища. 

Виконавець: виконком селищної ради, відділ ДЗК у Кіровоградській області.  

1.5. Туризм. 

Основні проблеми, які передбачається розв'язати: 

Недостатня популяризація туристичного потенціалу смт Власівка в Україні, 

низький рівень проведення іміджевої політики. 

Низький рівень розвитку туристичної інфраструктури селища. 

Смт Власівка - привабливий туристичний центр, що є широко відомим в межах 

України. 

Оперативна ціль 1: 

Збільшення кількості туристів. 
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Завдання та заходи: 

1.1. Просування смт Власівка як туристичного центру: 

Забезпечення просування туристичного порталу на сайтах та печатних 

виданнях для мандрівників. 

Виконавець: ПП «Віктор і К». 

Оперативна ціль 2: 

Збільшення тривалості та покращення комфорту перебування туристів. 

Завдання та заходи: 

Удосконалення туристичної інфраструктури; 

Підвищення якості сервісу обслуговування туристів. 

Виконавець: ПП «Віктор і К». 

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ II:  

ПІДВИЩЕННЯ КОМФОРТУ ЖИТТЯ СМТ ВЛАСІВКА 

2.1. Житлово-комунальне господарство. 

Основні проблеми, які передбачається розв'язати: 

Незадовільний технічний стан комунальної інфраструктури. 

Незадовільний рівень сервісу та недосконала система самоврядного контролю в 

сфері житлово-комунальних послуг. 

Недостатній рівень залучення власників квартир до управління житловим 

фондом. 

Бачення майбутнього стану сектора: 

Смт Власівка - сучасне енергоефективне селище, що забезпечує потребу 

мешканців у житлово-комунальних послугах високої якості. 

Оперативна ціль 1: 

Підвищення ефективності використання комунальної інфраструктури. 

Завдання та заходи: 

1.1. Модернізація існуючої інфраструктури: 

Визначення та впровадження ефективних механізмів управління 

теплоенергетичним господарством смт Власівка з метою забезпечення 

мешканців якісними та доступними комунальними послугами (удосконалення 

управлінських процесів у сфері теплопостачання). 

Виконавець: КП «Власівські мережі» 

Заміна і санація зношених теплових мереж по вул.Лівобережна. 

Виконавець: виконком селищної ради, КП «Власівські мережі» 

Водопостачання та водовідведення. 

Розроблення проекту «Реконструкція очисних споруд селища Власівка». 
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Заміна і санація зношених водопостачальних мереж (включаючи оптимізацію 

схеми водопостачання селища). 

Застосування нових технологій раціонального водокористування, підвищення 

ефективності очищення стічних вод та запобігання забрудненню водних 

об'єктів. 

Реконструкція насосних станцій першого та другого підйому з впровадженням 

енергоощадних технологій. 

Проведення робіт по розчищенню карт на поля фільтрації. 

Виконавець: виконком селищної ради, КВКП «Водограй». 

Житлове та ліфтове господарство. 

Запровадження комплексної програми капітального ремонту житлового фонду 

із застосуванням енергоощадних технологій і обладнання за принципом правої 

участі співфінансування з мешканцями (власником житла). 

Виконавці: виконком селищної ради, ТОВ «ІНДОМО» 

Оперативна ціль 2: 

Покращення якості сервісу та вдосконалення системи самоврядного контролю в 

сфері житлово-комунальних послуг 

Завдання та заходи: 

2.1. Створення правового підґрунтя для впровадження системи контролю за 

діяльністю надавачів житлово-комунальних послуг усіх форм власності. 

Запровадження систем оцінки якості надання комунальних послуг. 

Забезпечення відповідності якості комунальних послуг затвердженим 

нормативам: 

Ініціювання запровадження стандартів у сфері комунальних послуг. 

Впровадження системи моніторингу та санкцій за недотримання встановлених 

нормативів щодо якості комунальних послуг. 

Виконавець: виконком селищної ради. 

Ритуальні послуги: 

Будівництво нового кладовища селища загальною площею 3,8 га по 

вул.Молодіжна у 2019 році. 

Виконавець: виконком селищної ради. 

Оперативна ціль 3: 

Залучення власників квартир до управління житловим фондом. 

Завдання та заходи: 

3.1. Створення системи моніторингу і контролю за діяльністю керуючих 

компаній з обслуговування житлового фонду смт Власівка з управління 

житловим фондом. 

Виконавець: виконком селищної ради. 
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2.2. Транспорт та селищна мобільність 

Основні проблеми, які передбачається розв'язати: 

Недостатньо розвинута та застаріла транспортна інфраструктура. 

Зношеність вулично-шляхової мережі та штучних споруд на них. 

Високий рівень автомобілізації. 

Відсутність єдиної системи паркувального простору. 

Недостатньо розвинута інфраструктура для маломобільних груп населення. 

Бачення майбутнього стану сектора 

Власівка - комфортне та безпечне для пересування селище. 

Оперативна ціль 1: 

Впровадження принципів сталої селищної мобільності. 

Завдання та заходи. 

Оптимізація транспортної пропозиції: 

Розвантаження селища від зовнішнього вантажного транзиту (проектування та 

будівництво південної об’їзної дороги вул.Проектна, 1 між вулицями 

Молодіжна та Кременчуцька за рахунок коштів державного бюджету). 

Виконавець: виконком селищної ради. 

Реконструкція відрізків вулично-дорожньої мережі центральних вулиць селища 

(вул.Молодіжна, Труда). 

Будівництво ґрунтових доріг в приватному секторі селища (вул.Чумацька. 

Сонячна, Незалежності, Приморська, Спортивна). 

Відновлення ґрунтового полотна вулиць приватного сектору (вул.Жовтнева, 

Кременчуцька, Шевченко). 

Будівництво головних магістральних дощових колекторів по існуючим 

вулицях, а також по понижених місцях рельєфу (вул.Молодіжна біля 

будинку № 29)  

Виконавці: виконком селищної ради. 

Схема розміщення автостоянок на території селища. 

Виконавець: виконком селищної ради. 

Оперативна ціль 2: 

Підвищення безпеки дорожнього руху 

Завдання та заходи: 

2.1. Зниження кількості ДТП, смертності та травматизму: 

Облаштування вулиць та доріг дорожніми знаками та інженерно-технічними 

рішеннями щодо сповільнення швидкісного автомобільного руху. 

Модернізація та розширення мереж зовнішнього освітлення вулиць, 

пішохідних переходів, тротуарів та прибудинкових територій. 
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Виконавець: виконком селищної ради. 

2.3. Соціальна підтримка та допомога 

Основні проблеми, які передбачається розв'язати. 

Збільшення кількості малозахищених та бездомних громадян, які потребують 

соціальних послуг на безоплатній основі. 

Низький рівень ефективності функціонування системи соціальної допомоги у 

зв'язку з новими соціальними викликами та відповідно додатковими 

категоріями отримувачів соціальних послуг. 

Недостатній рівень співпраці з приватним сектором, неприбутковими та 

неурядовими організаціями в контексті надання соціальних послуг. 

Бачення майбутнього стану сектора 

Смт Власівка – селище щасливих людей 

Оперативна ціль 1: 

Підвищення соціальної захищеності мешканців. 

Завдання та заходи: 

1.1. Забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових 

умов: 

Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

та осіб з їх числа. 

Виконавець: виконком селищної ради. 

Реалізація селищної комплексної програми соціальної підтримки учасників 

АТО, сімей поранених, загиблих військовослужбовців та учасників АТО і 

вшанування пам’яті загиблих на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням 

Власівської селищної ради від 22.12.2015р. № 38 (зі змінами). 

Соціальна підтримка сімей учасників АТО, сімей поранених, загиблих 

військовослужбовців та учасників АТО і влаштування пам’яті загиблих; 

Розширення переліку та поліпшення якості надання соціальних послуг. 

Виконавці: виконком селищної ради. 

1.2. Підвищення ефективності функціонування системи соціальної допомоги: 

Проведення соціальних досліджень, моніторингу соціальних послуг. 

Впровадження альтернативних та інноваційних форм і методів соціальної 

роботи, зокрема, проведення тренінгів для спеціалістів служб у справах дітей та 

сім'ї, дітей та молоді щодо вдосконалення родинного догляду за дітьми, які 

опинилися в складних життєвих обставинах. 

Виконавці: виконком селищної ради 

Розширення спектра надання соціальних послуг: 

Забезпечення надання комплексної соціальної підтримки учасникам АТО, 

членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) власівчан, які брали 
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участь в АТО (у т.ч. надання психологічних, юридичних, соціально-

педагогічних та ін. видів соціальної допомоги). 

Виконавці: виконком селищної ради. 

Розв'язання нагальних проблем внутрішньо переміщених осіб (у т.ч.: 

постановка, облік та вирішення питань по можливості забезпечення житлом, 

надання медичної допомоги, влаштування дітей до освітніх закладів). 

Виконавець: виконком селищної ради. 

Організація інформаційно-просвітницьких заходів з питань створення 

позитивного соціального клімату та попередження негативних соціальних явищ 

у суспільстві. 

Виконавець: виконком селищної ради. 

Посилення співпраці з приватним сектором, неприбутковими та неурядовими 

організаціями: 

Забезпечення партнерської взаємодії державного та громадського секторів у 

розвитку соціальної сфери. 

Виконавці: виконком селищної ради. 

Забезпечення своєчасності та належного рівня матеріальної допомоги 

незахищеним та малозабезпеченим категоріям населення.: 

Виконавець: виконком селищної ради. 

2.4. Охорона здоров'я та здоровий спосіб життя 

Основні проблеми, які передбачається розв'язати: 

Відсутність гарантованого рівня медичної допомоги у обсязі, що 

встановлюється Кабінетом Міністрів України. 

Відсутність механізму взаємодії закладів охорони здоров'я всіх форм власності 

в рамках єдиного медичного простору, тощо. 

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. 

Бачення майбутнього стану сектора 

Оперативна ціль 1: 

1.1. 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. 

Зміцнення матеріально-технічної бази лікарської амбулаторії по можливості. 

Виконавець: виконком селищної ради. 

1.2. Популяризація здорового способу життя: 

Підтримка та проведення масових спортивних заходів. 
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Виконавець: виконком селищної ради. 

Формування позитивного ставлення громадян до фізичної культури і спорту (у 

т.ч. шляхом поліпшення інформаційного середовища, впровадження соціальної 

реклами переваг рухової активності, організації заходів національно-

патріотичного спортивного виховання). 

Виконавці: виконком селищної ради. 

Продовження інформування дітей про здоровий спосіб життя, зокрема, 

проведення у ДНЗ 2-3 рази на тиждень занять з фізичної культури та з 

виховання свідомого ставлення до оздоровлення. 

Виконавець: виконком селищної ради, ДНЗ «Буратіно», школа. 

2.5. Екополітика та охорона довкілля 

Основні проблеми, які передбачається розв'язати 

Недосконалість системи моніторингу довкілля у смт Власівка. 

Недосконалість організаційних, адміністративних та економічних умов для 

забезпечення відповідності світовим еколого-економічним стандартам у 

діяльності суб'єктів господарювання в смт Власівка. 

Відсутність належної кількості стаціонарних систем зрошення зелених 

насаджень. 

Бачення майбутнього стану сектора 

Смт Власівка - чисте та зелене селище, мешканці якого бережно відносяться до 

довкілля 

Оперативна ціль 1: 

Забезпечення екологічної безпеки в селищі та зниження негативного впливу на 

довкілля 

Завдання та заходи: 

Зменшення негативного впливу промисловості: 

Впровадження сучасних екологічних технологій на підприємствах селища (у 

т.ч. систем очистки димових газів ПП «Віктор і К») 

Отримання спеціального дозволу на користування надрами з розробленням 

звіту про оцінку впливу на довкілля. 

Виконавці: виконком селищної ради, ПП «Віктор і К», підприємці. 

Охорона та раціональне використання природного середовища: 

Збільшення площі зелених зон загального користування  

Виконавець: виконком селищної ради. 

2.6. Публічний простір 

Основні проблеми, які передбачається розв'язати: 

Здійснення торгівлі у невстановлених місцях. 



ПРОЕКТ 

 

Необхідність впорядкування розміщення тимчасових споруд та приведення їх 

вигляду до єдиного затвердженого архетипу. 

Бачення майбутнього стану сектора 

Смт Власівка - селище, що ефективно взаємодіє зі своїми мешканцями шляхом 

використання найсучасніших технологій. 

Оперативна ціль 1: 

Впорядкування та розвиток публічного простору. 

Завдання та заходи: 

Розвиток територій селища: 

Розвиток прибудинкових територій шляхом залучення та підтримки ініціатив 

мешканців, надання їм консультацій та юридичної допомоги. 

Виконавці: ТОВ «ІНДОМО». 

Розмежування та закріплення території вулиць за окремими 

балансоутримувачами. 

Виконавці: виконком селищної ради. 

Посилення контролю за розміщенням пересувних засобів дрібнороздрібної 

торговельної мережі та об'єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі 

відповідно до затверджених в селищі порядку та схем. 

Виконавці: виконком селищної ради. 

Посилення контролю за дотриманням «Правил благоустрою смт Власівка». 

Виконавець: виконком селищної ради. 

Посилення контролю у сфері надання дозвільних документів, що 

регламентують підключення до комунікацій. 

Виконавець: виконком селищної ради. 

2.7. Адміністративні послуги 

Основні проблеми, які передбачається розв'язати: 

Недостатність матеріально-технічних ресурсів для надання адміністративних 

послуг. 

Бачення майбутнього стану сектора 

Смт Власівка - селище, що ефективно взаємодіє зі своїми мешканцями шляхом 

використання найсучасніших технологій. 

Оперативна ціль 1: 

Завдання та заходи 

Надання адміністративних послуг в найкоротший термін. 

Розширення кількості адміністративних послуг, що надаються в селищній раді. 

Виконавець: виконком селищної ради. 
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2.8. Освіта 

В селищі працює ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8, де навчається 517 дітей . 

Школа знаходиться на утриманні відділу освіти Світловодської міської ради. 

В селищі функціонує дошкільний навчальний заклад № 2 (ясла-садок) 

„Буратіно” комбінованого типу. В ньому виховується 320 дітей. 

Дошкільний навчальний заклад знаходяться на утриманні відділу освіти 

Світловодської міської ради та дофінансовується із селищного бюджету. 

Основні проблеми, які передбачається розв'язати: 

Недостатнє фінансування сучасного освітнього середовища Світловодською 

міською радою. 

Необхідність передбачення коштів на виконання капітального та поточного 

ремонтів будівель закладів освіти. 

Недостатня матеріально-технічна та навчально-методична бази навчальних 

закладів. 

Відсутність фінансування інклюзивної освіти, яка передбачає створення рівних 

можливостей для всіх категорій дітей в Україні. 

Бачення майбутнього стану сектора 

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. 

Оперативна ціль 1: 

Забезпечення умов для одержання дітьми освіти. 

Збереження та модернізація матеріально-технічної бази навчальних закладів.  

Перепідготовка, підвищення кваліфікації педагогічних працівників. 

Створення класів та груп для запровадження інклюзивної освіти: 

збереження і зміцнення морального і фізичного здоров'я вихованців; 

різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків і 

здібностей, формування інтересів і потреб; 

виховання школяра як культурної і моральної людини з етичним ставленням до 

навколишнього світу і самої себе; 

забезпечення права дітей із особливими потребами на здобуття дошкільної та 

загальної середньої освіти в умовах загальноосвітніх навчальних закладів. 

Запровадження у навчально-виховний процес сучасних інформаційно-

комунікативних технологій. 

Забезпечення соціального захисту дітей. 

Виконавці: виконком селищної ради, школа, ДНЗ «Буратіно». 

Реконструкція та капітальний ремонт закладів освіти. 
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Виконавець: виконком селищної ради, виконком Світловодської міської ради.. 

Оперативна ціль 2: 

Підвищення актуальності та якості освіти. 

Завдання та заходи: 

Забезпечення НЗ достатньою кількістю педагогічних кадрів: 

Підвищення рівня заробітної плати та введення систем мотивації працівників. 

Забезпечення національно-патріотичного виховання дітей та молоді селища. 

Проведення освітніх заходів, націлених на піднесення престижу української 

мови, культури, історичної пам'яті. 

Виконавець: виконком селищної ради, виконком Світловодської міської ради. 

2.9. Безпека та цивільний захист 

Основні проблеми, які передбачається розв'язати: 

Низька ефективність функціонування системи муніципальної безпеки, 

профілактики правопорушень, перш за все серед молоді, неналежні умови 

роботи правоохоронних органів. 

Відсутність системного підходу до формування культури безпеки 

життєдіяльності. 

Бачення майбутнього стану сектора 

Смт Власівка - селище, в якому мешканці та гості відчувають себе у безпеці 

Оперативна ціль 1: 

Зниження рівня злочинності 

Завдання та заходи 

1.1. Підвищення ефективності функціонування системи муніципальної безпеки: 

Впровадження та подальший розвиток автоматизованої системи 

відеоспостереження на вулицях та шляхах селища (можливість розпізнавання 

державних номерних знаків транспортних засобів, облич, передачі 

відеоінформації з відеокамер до чергової частини м. Світловодська). 

Виконавці: виконком селищної ради. 

Оперативна ціль 2: 

Забезпечення цивільного захисту 

Завдання та заходи 

Підвищення ефективності превентивних заходів у сфері цивільного захисту: 

Забезпечення періодичного проведення комплексу профілактичних заходів з 

цивільного захисту населення смт Власівка. 

Здійснення інвентаризації, систематизації та актуалізації чинних нормативно-

правових актів Власівської селищної ради з питань цивільного захисту 

відповідно до сучасних вимог. 
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Розміщення на сайті селищної ради інформації щодо дій громадян у разі 

виникнення надзвичайної ситуації. 

Підвищення рівня інженерного захисту територій: 

Створення резерву паливно-мастильних матеріалів, інструментів тощо на 

випадок виникнення надзвичайних ситуацій у селищі. 

Виконавці: виконком селищної ради, комунальні підприємства. 

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ III:  

ЗБЕРЕЖЕННЯ ІСТОРИЧНОЇ САМОБУТНОСТІ ТА РОЗВИТОК 

КУЛЬТУРИ У СМТ ВЛАСІВКА 

3.1. Історико-культурна спадщина 

Основні проблеми, які передбачається розв'язати 

Недостатній рівень популяризації культурної спадщини. 

Бачення майбутнього стану сектора 

Смт Власівка - селище, яке цінує та плекає свій багатовіковий історичний 

спадок 

Оперативна ціль 1: 

1.1. Збереження та розвиток об'єктів культурної спадщини селища. 

Завдання та заходи: 

Реставрація та розвиток об'єктів культурної спадщини: 

Розроблення програм із залучення грантів, благодійних коштів та інвестицій. 

Виконавці: виконком селищної ради, Власівський БК. 

1.2. Популяризація культурної спадщини: 

Створення селищного електронного каталогу пам'яток історії, монументального 

мистецтва. 

Виконавці: виконком селищної ради, Власівський БК. 

3.2. Культура 

Основні проблеми, які передбачається розв'язати: 

Необхідність розширення та модернізації інфраструктури галузі.  

Невідповідність культурної пропозиції потребам населення.  

Недостатній рівень популяризації культурного продукту. 

Бачення майбутнього стану сектора 

Смт Власівка - культурне серце Кіровоградщини. 

Оперативна ціль 1: 

Забезпечення галузі культури та креативних індустрій сучасною 

інфраструктурою. 
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Завдання та заходи 

Реконструкція об'єктів культури: 

Проведення вуличних театральних фестивалів та концертних програм, 

флешмобів. 

Проведення дитячих виставок. 

Виконавці: виконком селищної ради, Власівський БК. 

Оновлення наявних об'єктів культури у відповідності до вимог часу: 

Комплексний ремонт та модернізація об'єктів культури (у т.ч. модернізація їх 

матеріально-технічної бази): 

Будинку культури. 

Дитячого сектору. 

Літньої площадки в лісопарковій зоні. 

Розвиток музейної справи: покращення умов зберігання фондів. 

Модернізація бібліотеки шляхом інформатизації, створення сучасних 

бібліотечних просторів (бібліохабів). 

Виконавці: виконком селищної ради, Власівський БК, Власівська бібліотека. 

Оперативна ціль 2: 

Актуалізація та просування культурної пропозиції 

Завдання та заходи 

Забезпечення культурної пропозиції у відповідності до сучасних вимог: 

Організація великих культурних подій: 

Участь в міжнародних, українських конкурсах молодих виконавців (співаків, 

танцюристів). 

Стимулювання культурної пропозиції та просування культурних ініціатив на 

обласному рівні. 

Проведення виставок у бібліотеці. 

Оновлення фондів бібліотеки селища. 

Виконавці: виконком селищної ради, Власівський БК, Власівська бібліотека. 

Підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення. 

Залучення до роботи в закладах культури працівників, які мають сучасну освіту 

у відповідній галузі, або успішний фаховий досвід. 

Виконавці: виконком селищної ради, Власівський БК, Власівська бібліотека. 
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III. УМОВИ ТА РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ СЕЛИЩА 

Фінансове забезпечення. 

Заходи 

Гармонізація селищних програм. 

Виконавці: виконком селищної ради.  

Запровадження повноцінного програмно-цільового методу у бюджетному 

процесі з метою управління бюджетними коштами для досягнення конкретних 

результатів за рахунок коштів бюджету на виконання селищних програм, 

затверджених рішеннями Власівської селищної ради. 

Виконавці: виконком селищної ради,  

Формування стабільної дохідної бази для фінансування життєзабезпечуючих 

сфер та пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку міста. 

Налагодження взаємодії з центральними органами виконавчої влади з метою 

залучення коштів державного бюджету до фінансування селищних ініціатив. 

Виконавці: виконком селищної ради.  

Реалізація пілотних проектів із застосуванням механізму державно-приватного 

партнерства. 

Залучення в установленому порядку коштів приватних компаній до 

фінансування селищних проектів у якості спонсорської/меценатської допомоги. 

Виконавці: виконком селищної ради.  

Створення автоматизованої публічно доступної системи обліку договорів, 

пов'язаних з майном Власівської територіальної громади. 

Виконавці: виконком селищної ради. 

Наповнення селищного бюджету за рахунок коштів від відчуження майна 

територіальної громади селища. 

Виконавець: виконком селищної ради. 

Підвищення фінансової та операційної ефективності діяльності комунальних 

підприємств селища. 

Виконавець: виконком селищної ради. 

Впровадження системи довгострокового планування діяльності комунальних 

підприємств смт Власівка. 

Виконавець: виконком селищної ради. 

Прогноз економічного і соціального розвитку смт Власівка 2019 рік базується 

на модернізації системи управління селищним господарством, боротьбі з 

корупцією, поліпшенні бізнес-клімату й створенні сприятливих умов для 

надходження інвестицій за рахунок реалізації відповідних програм, прозорій 

містобудівній політиці, підвищенні якості послуг та рівня життя населення. 
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Додаток № 1 

до Програми соціально-економічного 

розвитку смт. Власівка на 2019 рік, 

затвердженої рішенням селищної ради 

від ___грудня 2018 р. №____  

 

ПЕРЕЛІК 

заходів, реалізація яких передбачається у 2019 році 

в смт Власівка 

№ 

п/

п 

Місцева 

рада 

Населени

й пункт 
Назва об’єкта 

Термін 

реалізації проекту Джерела 

фінансува

ння 

Загальна 

вартість, 

тис. грн. 
дата 

початку 

дата 

закін-

чення 

 

1 

 

Власівська 

селищна 

рада 

 

смт 

Власівка 

 

Поточний ремонт 

дорожнього 

покриття 

вул.Молодіжна,  

Труда, Долинська, 

Першотравнева; 

утримання  

центральних доріг 

 

2019 

 

2019 

ДБ  

ОБ  

РБ  

МБ 1635,00 

МОЗ  

ІІ  

ІП  

КР  

ВК  

Всього 1635,00 

 

2 

 

Власівська 

селищна 

рада 

 

смт 

Власівка 

 

Поточний ремонт 

мережі вуличного 

освітлення по 

вулицях Східна, 

Лісна, Калинова,  

Шевченко, 

Кременчуцька, 

Молодіжна) 

 

2019 

 

2019 

ДБ  

ОБ  

РБ  

МБ 300,00 

МОЗ  

ІІ  

ІП  

КР  

ВК  

Всього 300,00 

 

3 

 

Власівська 

селищна 

рада 

 

смт 

Власівка 

 

Капітальний 

ремонт та 

реконструкція 

доріг 

(виготовлення 

проекту на 

реконструкцію 

вул.Молодіжна та 

капітальний ремонт 

вул.Приморська, 

Чумацька, 

Незалежності ) 

 

2019 

 

2019 

ДБ  

ОБ  

РБ  

МБ 290,00 

МОЗ  

ІІ  

ІП  

КР  

ВК  

Всього 290,00 

 

4 

 

Власівська 

селищна 

рада 

 

смт 

Власівка 

 

Соціальний захист 

та соціальне 

забезпечення 

населення 

(матеріальна 

допомога 

 

2018 

 

2018 

ДБ  

ОБ  

РБ  

МБ 327,800 

МОЗ  

ІІ  

ІП  
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учасникам АТО, їх 

сім’ям та 

незахищеним 

верствам 

населення, грошова 

допомога почесним 

громадянам 

селища) 

КР  

ВК  

Всього 327,800 

 

5 

 

Власівська 

селищна 

рада 

 

смт 

Власівка 

 

Соціальний захист 

та соціальне 

забезпечення 

(організація та 

проведення 

громадських робіт) 

 

2019 

 

2019 

ДБ  

ОБ  

РБ  

МБ 40,800 

МОЗ  

ІІ  

ІП  

КР  

ВК  

Всього 40,800 

 

6 

 

Власівська 

селищна 

рада 

 

смт 

Власівка 

 

Проведення 

природоохоронних 

заходів (озеленення 

селища)  

 

2019 

 

2019 

ДБ  

ОБ  

РБ  

МБ 86,500 

МОЗ  

ІІ  

ІП  

КР  

ВК  

Всього 86,500 

 

7 

 

Власівська 

селищна 

рада 

 

смт 

Власівка 

 

Надання 

дошкільної освіти 

(виготовлення 

проекту на 

капітальний ремонт 

будівлі, придбання 

системи очищення 

води)  

 

2019 

 

2019 

ДБ  

ОБ  

РБ  

МБ 228,000 

МОЗ  

ІІ  

ІП  

КР  

ВК  

Всього 228,000 

 

8 

 

Власівська 

селищна 

рада 

 

смт 

Власівка 

 

Забезпечення 

діяльності 

бібліотек  

(поповнення 

бібліотечного 

фонду)  

 

2018 

 

2018 

ДБ  

ОБ  

РБ  

МБ 15,000 

МОЗ  

ІІ  

ІП  

КР  

ВК  

Всього 15,000 

 

9 

 

Власівська 

селищна 

рада 

 

смт 

Власівка 

 

Організація 

благоустрою 

населених пунктів  

(утримання селища 

в належному 

 

2018 

 

2018 

ДБ  

ОБ  

РБ  

МБ 791,300 

МОЗ  

ІІ  
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санітарно-

епідеміологічному 

стані)  

ІП  

КР  

ВК  

Всього 791,300 

 

10 

 

Власівська 

селищна 

рада 

 

смт 

Власівка 

 

Енергозбереження  

(придбання 

енергозберігаючих 

ламп для 

бюджетних установ 

та вуличного 

освітлення)  

 

2018 

 

2018 

ДБ  

ОБ  

РБ  

МБ 74,200 

МОЗ  

ІІ  

ІП  

КР  

ВК  

Всього 74,200 

 

 

ДБ Державний бюджет 

ОБ Обласний бюджет 

РБ Районний бюджет 

МБ Місцевий бюджет 

МОЗ Міста обласного значення 

ІІ Інвестиції є інвестор 

ІП Інвестиції  потребує пошуку 

КР Кредитні кошти, що залучаються  

ВК Власні кошти підприємства та організації 

 


