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Вступ
Формування виваженої місцевої політики потребує глибокого аналізу
проблем соціально-економічного розвитку району, визначення пріоритетних
напрямків та шляхів досягнення динамічного, збалансованого соціальноекономічного розвитку.
Програма враховує головні цілі розвитку району, конкретні завдання щодо
підвищення ефективності використання наявного природного, виробничого і
трудового потенціалів, ґрунтується на комплексі галузевих прогнозів.
Нормативно-правовою базою розробки програми є Закони України «Про
місцеві державні адміністрації», “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про
державне прогнозування та розроблення програм економічного та соціального
розвитку України”, інші нормативно-правові акти, видані Президентом України
та Кабінетом Міністрів України.
Програма підготовлена на основі аналізу розвитку району за попередній рік
та визначає пріоритетні цілі розвитку, основні заходи їх досягнення та очікувані
результати на 2017 рік.
Основні показники економічного та соціального розвитку на 2017 рік
сформовано за розрахунками структурних підрозділів райдержадміністрації,
управлінь, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади в
районі.
Основне навантаження щодо забезпечення виконання завдань та заходів
Програми покладено на організаційний ресурс – спільну продуктивну роботу
районної державної адміністрації та районної ради разом з іншими органами
виконавчої влади району, територіальними органами міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування у
співпраці з громадськими організаціями.
Виконання програми сприятиме перетворенню економіки району на більш
конкурентноспроможну, за рахунок інвестицій у перспективні сектори,
стимулювання розвитку підприємництва, ефективному використанню природних
ресурсів, що в кінцевому результаті матиме позитивний вплив на підвищення
експортного потенціалу місцевих виробників та освоєння нових ринків збуту
продукції.
Зважаючи на фактичні обставини та обмеженість фінансового ресурсу, саме
такий підхід забезпечуватиме ефективне використання всіх наявних і залучених в
район ресурсів, сприятиме громадській злагоді у регіоні.
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І. ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО
РОЗВИТКУ РАЙОНУ У 2016 РОЦІ
Основні тенденції економічного і соціального розвитку району у 2016
році
Економічна ситуація 2016 року для Городищини була і залишається
складною.
Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності
по Городищенському району за січень – вересень 2016 року склав 201,9 млн.грн,
цей показник збільшився на 64,8 млн.грн у порівнянні з відповідним періодом
минулого року.
В розрізі підприємств обсяг реалізованої промислової продукції виглядає
наступним чином:
ПП «Цеглабуд» реалізувало промислової продукції на суму 4,5 млн. грн.
ПАТ «Вільшанське ремонтно-транспортне підприємство» обсяг реалізації
промислової продукції за 9 місяців поточного року склав 593,4 тис. грн.
Підприємство зменшило реалізацію продукції, це пов’язано з тим, що
підприємство змінило код виду діяльності.
Товариство

з

додатковою

відповідальністю

«Хлистунівський

завод

залізобетонних конструкцій» реалізувало продукції на суму 7,4 млн.грн, цей
показник залишився на рівні відповідного періоду минулого року.
Виробничий підрозділ «Хлистунівський карєр» Філії «Центр управління
промисловістю» ПАТ «Українська залізниця» зменшив свою потужність через ряд
проблем, які виникли на підприємстві із 44 млн грн. у 2015 році до 26,2 млн грн..
у 2016 році.
Виробничу діяльність в Городищенському районі здійснює 68 підприємства
різних

форм

власності

із

них:
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–

товариств,

18

–

приватних

сільськогосподарських підприємств, 43 – фермерських господарства.
Загальна площа сільськогосподарських угідь 62,8 тис. га, в тому числі рілля
складає 52,1 тис. га, площа ріллі, яку використовують сільськогосподарські
підприємства району становить 30,9 тис. га, з них 9 тис.га – фермерські
господарства.
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Всього від урожаю 2016 року очікується збір сільськогосподарськими
підприємствами всіх категорій більше 140 тис. тонн

зерна зернових та

зернобобових, при середній врожайності 66,3 ц / га, що на 12 відсотків вище
рівня 2015 року (за 2015 рік

сільськогосподарськими підприємствами всіх

категорій отримано 125 тис. тонн зернових, при середній врожайності 59 ц / га).
В тому числі збір кукурудзи на зерно очікується на рівні 101 тис. тонн, при
врожайності 79,2 ц/ га (2015 рік – 74,2 цнт/га).
Одержано 19,2 тис. тонн зерна соняшника, при середній врожайності 29
цнт / га, що становить 111 відсотків до минулорічного показника (2015 рік – 26,2
цнт/га). Очікувані показники перевищують планові завдання та минулорічні рівні.
Вже зроблено заділ і під майбутній врожай: виорано більше 31 тис.га на зяб,
посіяно близько 12 тис. га озимих зернових та ріпаку.
В районі станом на 01.12.2016 утримується 4534 гол. ВРХ, в тому числі 1637
корів На потреби скотарства заготовлено 1,9 тис. тонн сіна та закладено 3800
тонн сінажу (100% до потреби) і 23 тис. тонн силосу (100 % до потреби), в тому
числі 17,2 тис. тонн кукурудзяного силосу.
Кріс того сільськогосподарськими підприємствами утримується 5299
голів свиней (113 % до 2015 року); більше 336,5 тис. голів курей ( в 2 рази вище
рівня 2015 року).
За

11 місяців 2016 року сільськогосподарськими підприємствами району:
- на забій реалізовано 1049 тонну м’яса, що на 129 тонни вище показника за

відповідний період 2015 року ;
- вироблено 7776 тонн молока ( 97 % до 2015 року);
- отримано 48,1 млн. шт. яєць (58 % до минулого року).
За 2016 р. відмічається стабільність у виробництві продукції тваринництва.
Нажаль в районі із 68 агроформувань тваринництвом займається лише 10
господарств ( 4 – скотарством та свинарством, 5 – свинарством і 1 птахівниче).
Починається відродження галузі вівчарства. Це СТОВ «Симиренківське»
(56 голів) та ФГ «Фірма «КСВ-Агро» (15 голів).
Для участі в конкурсному відборі інвестиційних програм і проектів
регіонального розвитку, що можуть реалізуватись за рахунок коштів ДФРР у 2017
році подано наступні проекти:
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Капітальний ремонт щодо заміни віконних блоків у будівлі хірургічного
відділення КЗ «Городищенське РТМО» м. Городище Черкаської області»,
загальна кошторисна вартість будівництва;
- Капітальний ремонт приміщень (ремонт покрівлі) Городищенської ЗОШ ІІІІ ступенів№2 по вул. Миру, 60, м. Городище Черкаської області»;
- Капітальний ремонт мосту в смт. Вільшана по вул. Жовтнева
Городищенський район Черкаська область;
- Реконструкція котельні Городищенської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 по
вул.Желябова,3 м. Городище, Черкаська область;
- Водовід в с. Валява Городищенського району Черкаської області;
- Реконструкція селищного центру дозвілля та культури по вул.
Шевченка,190 в с.м.т. Вільшана Городищенського району Черкаської
області.
Кабінет Міністрів України від 26 жовтня 2016р.№755 постановляє:
Внести у додатки 1-3 до постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня
2016р.№395 «Деякі питання надання у 2016 році субвенції з державного
бюджету місцевим на здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій»:
- Буріння розвідувально-експлуатаційної свердловини для господарськопобутових потреб ФОСК «Колос» м. Городище, Городищенський район,
Черкаської області , 125,2 тис.грн
- Капітальний ремонт системи теплопостачання ЗОШ №1 ім. С.С.Гулака –
Артемовського по вул..Фізкультурній, 39 в м. Городище, Черкаської області
(додаткова установка твердопаливних котлів), 1151,61тис.грн
- Капітальний ремонт приміщень (ремонт покрівлі) Городищенської ЗОШ №3
І-ІІІ ст. по вул. Желябова,3, м. Городище, Черкаської області, 620,29 тис.грн
На даний час на території Городищенського району впроваджуються наступні
проекти :
- Реконструкція каналізаційної мережі по вул. Гагаріна в м.Городище
Черкаської області;
- Реконструкція котельні стаціонару комунального закладу «Городищенське
районне територіальне медичне об’єднання» Городищенської районної ради
по вул. Гагаріна,24 в м. Городище Черкаської області (заміна одного
газового котла)»;
- Водопостачання центральної частини с. Старосілля- реконструкція.
Залишається складною ситуація у будівельній галузі. За січень-вересень

-

2016 року у районі прийнято в експлуатацію житлових будинків загальною
площею 747 кв.м. Усе житло збудовано індивідуальними забудовниками.
Станом на 01.10.2016 року кількість суб’єктів господарювання, що
функціонують у Городищенському районі та відносяться до сфери малого
підприємництва налічується юридичних осіб 411 платників та 1184 фізичних осіб
підприємців.
За 9 місяців 2016 року надходження від діяльності цих підприємств до
бюджетів різних рівнів становлять 99,3 млн.грн. що більше за показники
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відповідного періоду 2015 року на 151%. Із них надходження по платежах
державного бюджету дорівнюють 29,1 млн грн. більше ніж в 2015 році на 160%.
Надходження

від

сплати

податків

до

місцевих

бюджетів

від

малого

підприємництва зросли до відповідного періоду минулого року на 22,8 млн грн. і
становлять 70,2 млн грн.
В загальній частці надходжень частка малого бізнесу становить 91,4%, в
тому числі по платежах державного бюджету 100% по платежах місцевих
бюджетів 89,2%.
Станом на 01.10.2016 року чисельність зареєстрованих безробітних
становила 758 осіб. Із числа демобілізованих військовослужбовців, які брали
участь в антитерористичній операції статус безробітного мають, на даний час 46
осіб, з початку року їх чисельність складала 92 особи.
18 осіб були працевлаштовані (6 осіб проходять військову службу за
контрактом, 12 осіб працевлаштували на підприємства Городищенського району,
м. Києва, м. Черкас).
За 10 місяців поточного року працевлаштовано 935 осіб, направлено на
навчання, перенавчання і підвищення кваліфікації 253 особи з числа безробітних,
7 особам надано одноразову виплату допомоги по безробіттю для заняття
підприємницькою діяльністю.
Городищенський

районний

центр

зайнятості

безробітним пропонує

наступні вакантні посади : слюсар, водій, бухгалтер, підсобні робітники, токар,
монтер колії, менеджер по збуту продукції і т.інше. Працівники центру зайнятості
щотижня оновлюють інформацію щодо вакантних місць по підприємствах
району.
Станом на 01.10.2016 року створено 496 нових робочих місця, в тому числі
в галузях економіки – 113, згідно укладених трудових договорів -288, за даними
державного

реєстратора,

тобто

за

рахунок

організації

підприємницької

діяльності – 95,
За призначенням всіх видів соціальних допомог та субсидій до управління
соціального захисту районної державної адміністрації за січень – вересень 2016
року звернулось 6175 сімей, з яких за призначенням субсидій звернулось 9875
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домогосподарств. Станом на 01.10.2016 року опрацьовано 83% від
загальної кількості.
Станом на 01.10.2016 року житловими субсидіями користується 9626
домогосподарств на суму 6,4 млн грн.
Всього протягом звітного періоду нараховано та виплачено допомог 18 542
особам на суму 31,2 млн.грн, житлових субсидій 42,8 млн.грн.
Комісією районної комплексної програми «Турбота» розглянуто 158 заяв і згідно
прийнятих соціальних розпоряджень голів районної державної адміністрації та
районної ради надано грошової допомоги в сумі 119,2 тис.грн 147 особам, з них 7
сімям, члени яких беруть участь в бойових діях в зоні АТО на суму 12,9 тис.грн.
У Городищенському районі станом на 01.09.2016 року виявлено 1715 осіб
непрацездатних громадян, які потребують соціального обслуговування.
Фактично за 9 місяців 2016 року обслужені 1569 осіб.
А саме:
- Відділенням соціальної допомоги вдома
897
- Відділенням стаціонарного догляду с. Валява
15
- Відділенням стаціонарного догляду с. В’язівок
14
- Пунктом прокату реабілітаційного обладнання
53
- Госпрозрахунковою дільницею перукарня
590
62 особи одинокопроживаючих непрацездатних громадян обслуговуються
платно відділенням соціальної допомоги вдома.
У галузі охорони здоров’я станом на 01.12.2016 року функціонує :
- центральна районна лікарня 201 ліжко, у т.ч: Мліївське відділення
відновного лікування на 5 ліжок та Вільшанське відділення відновного лікування
та паліативної допомоги на 20 ліжок та Вязівське відділення відновного лікування
на 5 ліжок які розгорнуто в приміщенні стаціонару реорганізованих в амбулаторії
дільничних лікарень:
- 9 лікарських амбулаторій, із них 6 – ЛА ЗПСМ (Вербівська, Орловецька ,
Мліївська, Старосільська, Вязівська, Валявська АЗПСМ);
- 12 ФАПів.
У галузі освіти протягом 2016 року органами виконавчої влади та місцевого
самоврядування збережено мережу загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних
навчальних закладів.
У районі функціонує:
- 19 дошкільних навчальних закладів, у тому числі 5 навчально-виховних
комплексів, у 58 групах виховується 1160 вихованців;
- 21 загальноосвітній навчальний заклад, у яких навчається 3011 учнів;
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- 3 позашкільних навчальних закладів, у яких виховується 1560 учнів.
Навчально-виховний процес здійснюють:
- у дошкільних навчальних закладах – 121 педагогічний працівник та 156
технічного персоналу;
- у загальноосвітніх навчальних закладах - 447 педагогічних працівників та
253 технічного персоналу;
- у позашкільних навчальних закладах 26 працівників.
Дошкільною освітою охоплено 100 відсотково дітей 3 до 6 років, що
проживають в районі. 33 дошкільники відвідують консультативні пункти при
дошкільних навчальних закладах та навчально-виховних комплексах, над 25
дітьми здійснюється соціально-педагогічний патронат.
На 100 місць виховується 110 дітей. Всі дошкільні заклади

забезпечені

комп’ютерною технікою та підключені до мережі Інтернет.
У районі створено умови для здобуття загальної середньої освіти кожною
дитиною шкільного віку. У 12 загальноосвітніх школах 429 учнів поглиблено
вивчають предмети, а у 11 закладах введено профільне навчання для 290
старшокласників. Усі загальноосвітні заклади (у т.ч. шкільні бібліотеки) мають
комп’ютерну техніку, підключені до мережі Інтернет, користуються електронним
зв’язком, мають веб-сайти. Всього у навчальних закладах району налічується 440
комп’ютерів.
Підвіз дітей до місця навчання здійснюється 7-ма шкільними автобусами та
найманим автотранспортом. Кількість учнів, що підвозиться – 690 осіб.
Протягом 2016 року робота закладів культури Городищенського району
була спрямована на забезпечення збереження і подальший розвиток культурної
інфраструктури,

творчого

потенціалу,

підтримки

аматорської

мистецької

творчості, яка забезпечує якісний рівень національної культури виконання
завдань передбачених планом основних мистецьких, просвітницьких, культурномасових заходів галузі культури Городищенського району на 2016 рік.
Базову мережу закладів культури Городищенського району складають 28
клубних закладів, 27 бібліотек, дитяча школа мистецтв та 3 її філіали, 6 музейних
закладів, районний центр дозвілля і кіно, діє 224 колективи художньої
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самодіяльності, 16 із яких удостоєні почесного звання «народний
аматорський», 1 – «зразковий аматорський колектив».
На початку року в клубних закладах проведено новорічно-різдвяні заходи:
молодіжні дискотеки, дитячі ранки. вітання земляків з святами.У лютому місяці в
населених пунктах проведено мітинги з нагоди 72-ї річниці визволення від
нацистських загарбників, вшановано Героїв Небесної Сотні.
З великим успіхом пройшли концерти Заслужених працівників культури
України Діани та Василя Матющенків, народних артистів України Павла
Дворського та Алли Кудлай . Прем’єру вистави О. Коломійця «Фараони»,
підготовлену театральною групою РПК ім. С.С. Гулака-Артемовського, відвідало
більше

700

відвідувачів.

У

виконанні

артистів

Черкаського

обласного

драматичного театру імені Т.Г. Шевченка здійснено постановку вистави Г.
Квітки-Основ’яненка «Сватання на Гончарівці».
8 травня проведено патріотичний захід «Перша хвилина миру», а 9 травня
жителі Городищини взяли участь у мітингах-реквіємі.
20 травня проведено обласне мистецьке свято «Садок вишневий коло
хати...» в якому взяли участь представники всіх громад Городищини.
З нагоди 25-ї річниці незалежності України відбулися урочистості та
святковий концерт «Україна буде незалежною», народне гуляння «Квітуй, ненько
Україно!».
Відкрито пам’ятний знак полеглим воїнам у 1941 році при обороні
Городищенського району, меморіальна дошка П. Чубинському на меморіальному
музеї «Родини Симиренків» у селі Мліїв.
Проведено урочисте зібрання та святковий концерт до Дня захисника
України та Дня українського козацтва «За честь. За славу. За народ!».
Урочисте зібрання та святковий концерт «Талант дарую людям, краплини
чистої душі» до Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного
мистецтва за участю Київської Національної заслуженої капели бандуристів
України ім. Г. Майбороди. Відбулися урочистості та концерт до дня працівника
сільського господарства. Хода єдності та мітинг «Ми вільний і сильний народ –
ми славного батька є діти» до Дня Гідності та Свободи. Мітинг – реквієм та
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громадська панахида до Дня пам’яті жертв голодоморів «Запалимо свічу
поминальну». Художньо – вітальна телеграма до Дня місцевого самоврядування.
Працівники бібліотечних закладів району проводили соціокультурну
діяльність, організовували виставки, перегляди нової літератури, до послуг
користувачів Інтернет – центри.
Основними формами роботи музеїв є екскурсії, музейні гостини, літературні
години, краєзнавчі години, які проводилися згідно планів роботи.
У сфері охорони навколишнього природного середовища проводились
роботи :
- розширення каналізаційної мережі Городищенського РБДЮ, субвенція
обласного бюджету 50,0 тис.грн;
- проведено в районі заходи з озеленення , субвенція обласного бюджету
18,0 тис.грн;
- на заходи щодо відновлення і підтримки сприятливого гідрологічного
режиму р. Вільшанки 9,2 тис.грн;
- придбання обладнання асенізаторської ємкості ВВ 3,8 з метою
транспортування побутових відходів для комунального підприємства «Водогін»
смт.Вільшана 28,0 тис.грн;
- проведення заходів від підтоплення і затоплення територій в адмінмежах с.
Вязівок, 18,0 тис.грн.
З метою виконання заходів спрямованих на виконання обласної екологічної
програми «Чистий Дніпро» в розрізі обласної програми «Будуємо нову
Черкащину» на період до 2021 року затвердженої рішенням обласної ради від 22.
03.2013 № 21-21/VI впроваджується проект «Реконструкція каналізаційної мережі
по вул. Гагаріна в м. Городище Черкаської області»-1207,253 тис.грн.
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ІІ. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ
РОЗВИТКУ РАЙОНУ У 2017 РОЦІ
1. МІСЦЕВИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК
Місцевий економічний розвиток – це процес, у рамках якого партнери з
державних / муніципальних, ділових і неурядових кіл працюють разом задля
створення кращих умов для економічного зростання та створення нових робочих
місць.
1.1. Інвестиційна діяльність
Пріоритетні цілі на 2017 рік:
покращення інвестиційних можливостей;
розвиток інвестиційної інфраструктури;
ефективний інвестиційний супровід.
Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:
презентація економічного та інвестиційного потенціалу району на
обласних,всеукраїнських виставках, ярмарках, форумах;
підготовка інвестиційних пропозицій;
виготовлення презентаційних друкованих та відеоматеріалів;
проведення організаційних заходів направлених на створення в районі першого
індустріального парку;
залучення фінансового ресурсу ДФРР (на умовах співфінансування) для розвитку
інфраструктури, що матиме позитивний вплив на інвестиційну привабливість
територій;
проведення інформаційного супроводу процесу реалізації інвестиційних проектів
серед населення;
координація роботи територіальних представництв державних органів виконавчої
влади, які впливають на інвестиційний процес;
підвищення кваліфікації працівників місцевих органів виконавчої влати та
місцевого самоврядування з питань супроводження інвестиційних проектів;
реалізація інвестиційних проектів:
- Капітальний ремонт щодо заміни віконних блоків у будівлі хірургічного
відділення КЗ « Городищенське РТМО» м. Городище Черкаської області»,
загальна кошторисна вартість будівництва;
- Капітальний ремонт приміщень (ремонт покрівлі) Городищенської ЗОШ ІІІІ ступенів№2 по вул. Миру, 60, м. Городище Черкаської області»;
- Капітальний ремонт мосту в смт. Вільшана по вул. Жовтнева
Городищенський район Черкаська область;
- Реконструкція котельні Городищенської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 по
вул.Желябова,3 м. Городище, Черкаської області;
- Реконструкція селищного центру дозвілля та культури по вул.Шевченка,
190 в с.м.т. Вільшана Городищенського району Черкаської області.
- Водовід в с.Валява Городищенського району Черкаської області
Очікувані результати у 2017 році:
збільшення капітальних інвестицій на кожного мешканця району на 3,5%
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Відповідальні за виконання:
Відділ економічного розвитку і торгівлі управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації, виконкоми
місцевих рад.
1.2. Промислове виробництво
Пріоритетні цілі на 2017 рік:
підвищення конкурентоспроможності промислової продукції;
підтримка місцевого виробника.
Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:
-пропагування позитивного досвіду підприємств, які мають сучасні системи
управління, випускають якісну та безпечну продукцію, перебудовують власне
виробництво відповідно до вимог європейських стандартів і норм та успішно
експортують продукцію за межі України;
-сприяння надходженню інвестицій на підприємства промисловості для
здійснення модернізації промислових потужностей та впровадженню
енергозберігаючих технологій виробництва;
допомога у встановленні ефективних коопераційних зв'язків між підприємствами
різних форм власності, реалізації механізмів державно-приватного партнерства,
спрямованих на збільшення обсягів та розширення номенклатури продукції;
-сприяння збільшення кількості учасників у щорічному обласному конкурсі
якості продукції (товарів, робіт, послуг) «Черкаська якість»;
-реконструкція та модернізація промислових підприємств.
Очікувані результати у 2017 році:
збільшення обсягів промислової продукції на 3%.
Відповідальні за виконання:
Відділ економічного розвитку і торгівлі управління агропромислового
розвитку райдержадміністрації, виконкоми місцевих рад.
1.3. Агропромисловий комплекс та земельні відносини
Пріоритетні цілі на 2017 рік:
нарощування обсягів виробництва продукцїі рослинництва та тваринництва на
основі досягнення середньоєвропейських показників урожайності, продуктивності
тварин на основі державної підтримки відповідно до завдань галузевих програм;
створення економічної основи для забезпечення соціально-економічного розвитку
малих та середніх господарств, зміцнення економіки господарств населення,
фермерських господарств шляхом створення сільськогосподарських кооперативів;
вирішення соціальних питань сільської території;
підвищення конкурентноздатності виробленої тваринницької продукції шляхом
впровадження на місцевих підприємствах систем управління якістю та
безпечністю продукції, екологічних систем (ТОВ «ІК «Агросоюз РП», СТОВ
Симиренківське, ПСП АФ «Шульц», ФГ Жугана, СТОВ Вільшанка);
забезпечення населення високоякісними продуктами харчування власного
виробництва;
забезпечення раціонального використання та охорони земельних ресурсів.
Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:
сприяння розвитку мережі сучасних форм кооперації в аграрному секторі;
створення 1 сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу;
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інформпційна підтримка сільського населення, в т.ч. сільськогосподарської
кооперрації, сприяння удосконаленню підготовки фахівців для малого бізнесу в
сільській місцевості;
сприяння залученню інвестицій та коштів міжнародної технічної допомоги для
розвитку малого і середнього підприємництва, сільськогосподарської кооперації у
сільських населених пунктах;
розвиток ягідництва;
забезпечення оптимальних обсягів посівних площ овочевих та круп’яних культур,
особливо в сільськогосподарських підприємствах;
запровадження промислових технологій виробництва молока та свинини;
підтримка місцевого виробництва та переробки сільськогосподарської
продукції; подальше нарощування виробництва зерна;
збільшення поголів'я худоби;
виконання комплексу робіт, пов’язаних з відтворенням, підвищенням та
охороною родючості ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення;
постійне проведення ярмаркових заходів з продажу сільськогосподарської
продукції та інших продовольчих товарів із залученням місцевих
сільськогосподарських підприємств, фермерських господарств, підприємств
харчової промисловості та інших суб’єктів господарської діяльності;
сприяння підвищенню ефективності та екологічної безпеки використання
земельних ресурсів;
Очікувані результати у 2017 році:
Реалізація вказаних заходів має стабілізувати економічну ситуацію в
агропромисловому комплексі, створити умови для вирішення проблемних питань
розвитку галузі та забезпечити стале нарощування виробництва продукції
сільського господарства та продуктів харчування.
Відповідальні за виконання:
Управління
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації,
відділ
Держгеокадастру в районі, виконкоми місцевих рад в частині делегованих
повноважень.
1.4. Розвиток підприємництва
Пріоритетні цілі на 2017 рік:
сприяння у створенні умов для організації діяльності суб’єктів підприємництва;
сприяння у наданні фінансової підтримки малого підприємництва;
залучення суб’єктів господарської діяльності до електронних державних
закупівель.
Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:
підтримка громадських об’єднань підприємців та сприяння їх діяльності;
сприяння розвитку надання державних послуг черех електронні сервіси;
інформаційна компанія щодо заохочення до підприємницької діяльності;
популяризація системи електронних закупівель серед бізнес кіл регіону;
сприяння розвитку соціального партнерства влади і бізнесу;
сприяння активізації фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки малого і
середнього підприємництва;
підвищення кваліфікації кадрів малого підприємництва та навчання незайнятого
населення основам підприємницької діяльності;
стимулювання розвитку малого і середнього підприємництва на селі;
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залучення суб’єктів малого та середнього підприємництва до участі у
міжнародних форумах, семінарах, конференціях, виставках та ярмарках;
навчання підприємницькій справі через організацію семінарів для нових
підприємців;
організаційно-інформаційне забезпечення роботи районної ради підприємців;
підвищення кваліфікації кадрів малого підприємництва та навчання незайнятого
населення, зокрема, сільського, основам підприємницької діяльності.
Відповідальні за виконання:
Городищенський районний фонд підтримки підприємництва, відділ економічного
розвитку і торгівлі управління агропромислового розвитку райдержадміністрації,
виконкоми місцевих рад .
1.5. Розвиток торгівлі та сфери послуг
Пріоритетні цілі на 2017 році:
розвиток та формування ефективної інфраструктури торговельного та побутового
обслуговування населення за рахунок створення сучасних підприємств торгівлі та
побуту, розширення їх бази та оптимального розміщення в населених пунктах;
подальше впровадження прогресивних форм обслуговування споживачів.
Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:
розширення їх мережі підприємств побуту з урахуванням оптимального
розміщення об’єктів, подальше впровадження сучасних стандартів торговельного
і побутового обслуговування населення;
розвиток торговельної мережі районної споживчої кооперації;
подальший розвиток сучасної інфраструктури для гарантованого надання
населенню необхідних побутових послуг, розширення їх видів;
впровадження та розвиток виїзної форми торговельного і побутового
обслуговування населення у малочисельних населених пунктах.
1.6. Туристично-рекреаційна діяльність
Пріоритетні цілі на 2017 рік:
розбудова туристичної інфраструктури в районі;
розвиток сільського зеленого туризму;
промоція туристичного потенціалу району.
Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:
проведення паспортизації та інвентаризації туристичних об’єктів;
знакування та маркування туристичних об’єктів;
популяризація регіонального туристичного продукту на виставкових заходах
різного рівня;
підготовка та випуск поліграфічної та відеопродукції для популяризації
туристичного потенціалу регіону;
промоція сільського зеленого туризму, шляхом розповсюдження інформації в
електронній мережі та друкованих засобах розповсюдження інформації;
сприяння в підтримці розвитку народних промислів та ремесел району;
проведення навчальних семінарів для осіб зацікавлених у веденні бізнесу
пов’язаного з зеленим туризмом.
Очікувані результати у 2017році:
збільшення кількості туристів на 3,0 %;

16
Відповідальні за виконання:
Сектор культури, відділ інформаційного забезпечення, зв’язків з громадськістю та
засобами масової інформації апарату райдержадміністрації, відділ економічного
розвитку і торгівлі управління агропромислового розвитку райдержадміністрації,
відділ освіти райдержадміністрації, виконкоми місцевих рад.
1.7. Транспортна інфраструктура
Пріоритетні цілі на 2017рік:
покращення стану автомобільних доріг;
підвищення якості транспортних послуг;
покращення рівня забезпеченості транспортним сполученням населених пунктів
району, особливо в сільській місцевості;
організація безпеки дорожнього руху: заміна 76 шт. дорожніх знаків, заміна
стійки дорожнього знаку 94, улаштування 50 км дорожньої розмітки, ремонт 2,2
км дорожнього огородження;
розвиток і вдосконалення мережі приміського транспортного сполучення,
підвищення якості та гарантованої надійності транспортних перевезень і послуг;
будівництво та реконструкція зупинок громадського транспорту;
впровадження нових технологій продажу квитків, в тому числі єдиного
електронного квитка, та інформаційного забезпечення пасажирів.
Очікувані результати у 2017 році:
покращення стану автомобільних доріг та безпеки руху.
Відповідальні за виконання:
Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства
райдержадміністрації, філія «Городищенський райавтодор», філія Смілянської
ДЕД, виконкоми місцевих рад.
1.8. Будівництво
Пріоритетні цілі на 2017 рік:
розвиток вулично-дорожньої мережі, інженерної та соціальної інфраструктури
населених пунктів району;
сприяння покращення житлових умов жителів району.
Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:
підтримка розроблення містобудівної документації для населених пунктів району;
удосконалення та забезпечення прозорості дозвільних процедур у будівництві.
Очікувані результати у 2017 році:
обсяги виконаних будівельних робіт зростуть на 3%;
обсяги прийнятого в експлуатацію житла зростуть на 3%.
Відповідальні за виконання:
Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства
райдержадміністрації, виконкоми місцевих рад.
1.9. Житлово-комунальне господарство
Пріоритетні цілі на 2017 рік:
підвищення рівня забезпеченості населення району економічно доступними,
якісними послугами підприємств житлово-комунального господарства;
ефективне використання енергоносіїв та інших ресурсів.
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Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:
підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності підприємств
житлово-комунального господарства та забезпечення їх беззбиткової діяльності
шляхом своєчасного впровадження економічно обґрунтованих тарифів;
впровадження більш ефективних форм управління житлом та комунальною
інфраструктурою,
підтримка
функціонування
об'єднань
співвласників
багатоквартирних будинків;
сприяння розвитку конкурентного середовища на ринку обслуговування житла;
забезпечення прозорості у прийнятті рішень щодо реформування житловокомунального господарства, розвитку комунальних послуг та встановлення
обгрунтованих тарифів на них;
залучення широкого кола громадськості до процесів проведення реформування
житлово-комунального господарства;
удосконалення обліку наданих комунальних послуг;
приведення витрат та втрат під час виробництва (надання) житлово-комунальних
послуг у відповідність до вимог європейських стандартів;
модернізація котелень шляхом встановлення котлів, які працюють на
альтернативних видах палива;
підвищення ефективності використання енергоносіїв та інших ресурсів з
енергозбереження, шляхом скорочення споживання природного газу та заміщення
його альтернативними видами палива;
реалізація проектів у сфері благоустрою та комунального обслуговування;
підвищення ефективності поводження з твердопобутовими відходами, шляхом
запровадження системи розподільного збирання твердо побутових відходів;
проведення реконструкції мереж зовнішнього освітлення вулиць в населених
пунктах району.
Очікувані результати у 2017 році:
введення в дію потужностей комунального господарства за рахунок усіх джерел
фінансування: 2,5 км водопроводу, 0,8 км каналізації;
збільшення житлового фонду на 0,5%.
Відповідальні за виконання:
Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства
райдержадміністрації, виконкоми місцевих рад.
1.10. Зайнятість населення
Пріоритетні цілі на 2017 рік:
сприяння створенню нових робочих місць з належними умовами та гідною
оплатою праці;
збереження ефективно діючих робочих місць;
підвищення якості робочої сили;
сприяння повній, продуктивній, вільнообраній зайнятості населення;
підвищення економічної активності населення та зниження рівня безробіття;
сприяння зайнятості внутрішньо переміщених осіб та демобілізованих
учасників АТО та забезпечення їх соціального захисту від безробіття;
проведення роз’яснювальної роботи серед внутрішньо переміщених осіб та
учасників АТО.
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Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:
забезпечення ефективного співробітництва органів місцевої влади,
профспілок і працедавців з метою недопущення зростання обсягів безробіття та
забезпечення соціальних гарантій громадян;
адресна робота з роботодавцями з метою формування банку вакансій, у тому
числі на перспективу, та забезпечення їх оперативного заповнення, проведення
інформаційної роботи з легалізації зайнятості населення;
сприяння професійній підготовці кадрів безпосередньо на виробництві;
підвищення ефективності надання інформаційно-консультаційних послуг щодо
працевлаштування;
підтримка безробітних шляхом залучення до тимчасової зайнятості -участі
в громадських роботах; розширення видів та обсягівгромадських робіт,
передбачення коштів місцевими бюджетами на оплату праці;
проведення профорієнтаційної роботи, спрямованої на активізацію процесу
професійного самовизначення та реалізацію здатності до праці осіб, виявлення їх
здібностей, інтересів, можливостей та інших чинників, що впливають на вибір або
зміну професії та виду трудової діяльності;
проведення профорієнтаційної роботи з учнівською молоддю, направленої
на свідомий вибір майбутніх професій та спеціальностей, затребуваних на ринку
праці;
проведення роботи щодо посилення мотивації до праці осіб з інвалідністю,
враховуючи потреби ринку праці та можливості проходження професійної
реабілітації в центрах реабілітації інвалідів;
ведення активної політики зайнятості, а саме: забезпечення адресного та
індивідуального підходу щодо надання послуг клієнтам служби зайнятості, що
сприятиме укомплектуванню вакансій та працевлаштуванню безробітних у
максимально стислі терміни й скорочення середньої тривалості безробіття;
стимулювання роботодавців до збереження існуючих робочих місць та
створення нових робочих місць шляхом виплати компенсації роботодавцю суми
єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за
працевлаштування на них громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на
ринку праці;
стимулювання розвитку малого підприємництва шляхом отримання
щомісячної компенсації в розмірі єдиного внеску за створення нових робочих
місць та працевлаштування на них безробітних у пріоритетних галузях економіки;
сприяння
розвитку
підприємництва, шляхом одноразової виплати
допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності та
самостійній зайнятості населення;
здійснення заходів сприяння зайнятості внутрішньо переміщених осіб (далі
– ВПО) шляхом:
- компенсації зареєстрованому безробітному з числа ВПО фактичних
транспортних витрат на переїзд до іншої адміністративно-територіальної одиниці
місця працевлаштування;
- компенсація
зареєстрованому безробітному з числа ВПО витрат для
проходження попереднього медичного та наркологічного огляду відповідно до
законодавства, якщо це необхідно для працевлаштування;
- компенсація витрат роботодавця на оплату праці за працевлаштування на
умовах строкових трудових договорів зареєстрованих безробітних з числа ВПО;

19
- компенсація витрат роботодавця, який працевлаштовує безробітних з числа
ВПО, на перепідготовку та підвищення кваліфікації таких осіб.
Очікувані результати у 2017 році:
забезпечення працевлаштування 1000 осіб; скерування на навчання і підвищення
кваліфікації – 300 осіб; залучення до громадських або інших робіт тимчасового
характеру – 520 осіб;
100 % охоплення осіб, що звертаються до центру зайнятості
профорієнтаційними послугами;
досягти зменшення середньої тривалості пошуку роботи безробітними;
забезпечити рівень працевлаштування безробітних після закінчення
навчання та перенавчання не менше 95%;
розширення спектру громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру, їх
соціальну спрямованість.
1.11. Бюджетна політика
Пріоритетні цілі на 2017 рік:
спрямування ресурсу місцевих бюджетів на розвиток економіки району,
формування інвестиційної привабливості Городищини;
посилення контролю за повнотою сплати платежів до бюджету діючими
підприємствами, упередження створення нових боргів;
ефективне використання природних ресурсів, раціональний підхід до
використання комунального майна;
забезпечення своєчасної та повної виплати заробітної плати працівникам
бюджетної сфери, проведення розрахунків за спожиті бюджетними установами
енергоносії та комунальні послуги;
фінансова підтримка коштами районного бюджету районних програм,
спрямованих на соціально-економічний розвиток району;
Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:
-посилення контролю за повнотою сплати податків, зборів та єдиного соціального
внеску;
-забезпечення збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів;
-надання практичної допомоги громадам при їх обєднанні з метою забезпечення
належної організації бюджетного процесу;
забезпечення своєчасної та повної виплати заробітної плати працівникам
бюджетної сфери з урахуванням державних і галузевих норм та гарантій,
проведення розрахунків за спожиті бюджетними установами енергоносії та
комунальні послуги;
фінансова підтримка коштами районного бюджету загальнорайонних заходів.
надання з районного бюджету матеріальної допомоги громадянам, які потрапили
у скрутне матеріальне становище, особам, котрі приймали участь в
антитерористичній операції в східних регіонах України, тощо;
проведення заходів по відзначенню загальнодержавних свят, пам’ятних дат та
інших заходів, святкування яких не суперечить нормам чинного законодавства, із
забезпеченням належних матеріальних та фінансових умов для цього (в т.ч. і
шляхом залучення коштів районнного бюджету);
надання фінансової підтримки громадським організаціям фізкультурноспортивної спрямованості;
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фінансова підтримка коштами районного бюджету районних програм,
спрямованих на соціально-економічний розвиток району, тощо.
підвищення рівня надання адміністративних послуг, виконання службових
обов’язків працівниками районної державної адміністрації та її структуних
підрозділів;
ініціювання удосконалення законодавчих змін в тісному діалозі з бізнесом та
громадськістю;
забезпечення зниження адміністративного навантаження на платників податків та
узгодження їх інтересів із державними;
розробка та запровадження ефективних та дієвих процедур протидії корупції;
формування інформаційного поля, що включає в себе інформування
громадськості про діяльність Міністерства доходів і зборів України та
роз’яснення переваг сплати податків.
Очікувані результати у 2017 році:
надходження податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджетів усіх
рівнів не менше попереднього року;
збільшення доходів місцевих бюджетів на 16 %;
збільшення видатків місцевих бюджетів на 23,5 %.
Відповідальні за виконання:
Фінасове управлінння райдержадміністрації, Городищенське відділення
Смілянської ОДПІ, управління соціального захисту, виконкоми місцевих рад.
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2. ГУМАНІТАРНИЙ РОЗВИТОК
Гуманітарний розвиток – це модель розвитку, орієнтована на максимальне
розкриття потенціалу кожної людини і соціуму в цілому, створення гідних умов
для реалізації всіх інтелектуальних, культурних, творчих можливостей людини. У
соціальному вимірі - це означає створення для людини, як головного
національного ресурсу, умов реалізації всіх її можливостей. Виходячи з такого
підходу має формуватися політика можливостей в освіті, професійній реалізації,
адресність охорони здоров'я і соціального захисту.

2.1. Освіта
Пріоритетні цілі на 2017 рік:
забезпечення рівного доступу населення району до отримання якісної освіти;
удосконалення мережі навчальних закладів та покращення їх матеріальнотехнічної бази;
підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:
створення належних умов для безперешкодного доступу осіб з обмеженими
фізичними можливостями до навчальних закладів;
організація у сільській місцевості регулярного безоплатного підвезення до місця
навчання, роботи і додому учнів та педагогічних працівників шкільним
автобусом;
створення умов для діяльності позашкільних навчальних закладів як
координуючих центрів виховної та організаційно-методичної роботи, зокрема
збереження та розвиток мережі позашкільних навчальних закладів, гуртків,
творчих об’єднань;
впровадження енергозберігаючих технологій в навчальних закладах;
національно-патріотичне виховання учнівської молоді, забезпечення соціального
захисту учнів;
підготовка педагогічних кадрів, підвищення професійної компетентності вчителів
в умовах інтегрованого або інклюзивного навчання, зокрема проведення
практично-методичних семінарів для педагогічних працівників, курсів
підвищення кваліфікації.
Очікувані результати у 2017 році:
формування всебічно розвинених громадян суспільства;
охоплення різними формами дошкільної освіти 100% дітей віком від 3 до 6 (7)
років;
стовідсоткове охоплення дітей повною загальною середньою освітою;
підвезення учасників навчально-виховного процесу до навчальних закладів;
стовідсоткова комп’ютеризація навчальних закладів і підключення їх до мережі
Інтернет (оновлення компютерної техніки на рівні 30% від загальної кількості).
Відповідальні за виконання
Відділ освіти райдержадміністрації
2.2. Охорона здоров’я
Пріоритетні цілі на 2017 рік:
підвищення доступності, якості та ефективності надання медичної допомоги
населенню району;
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забезпечення масштабної профілактики захворюваності населення та зниження
смертності населення району;
покращення кадрового забезпечення закладів охорони здоров’я району.
Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:
покращення матеріально-технічної бази закладів, які надають первинну медикосанітарну допомогу відповідно до табелю оснащення лікарських амбулаторій;
забезпечення першочергово робочим місцем працевлаштування лікарів-інтернів,
які навчалися за цільовим направленням;
забезпечення медичною допомогою учасників і постраждалих під час
антитерористичної операції ;
приведення її до І категорії надійності електропостачання.;
ефективне впровадження заходів районних програм профілактики, діагностики,
лікування та протидії захворюванням;
Забезпечення житлом молодих спеціалістів.
Очікувані результати у 2017році:
Досягнути 100% показника диспансерного нагляду за вагітними;
Досягнення рівня первинної діагностики злоякісних новоутворень на ранніх
стадіях – 54%;
Зниження показника захворюваності на туберкульоз – 50% ;
Відповідальні за виконання:
КЗ «Городищенське районне територіальне медичне об’єднання», виконкоми
місцевих рад.
2.3. Сімейна та молодіжна політика
Пріоритетні цілі на 2017 рік:
розвиток молодіжної політики, популяризація здорового способу життя та
профілактика соціальних негативних явищ;
розвиток фізичного та військово-патріотичного виховання дітей та молоді;
забезпечення соціальної підтримки сімей та дітей, запобігання поширенню
соціального сирітства дітей.
Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:
проведення фестивалів, конкурсів, тренінгів, семінарів, спрямованих на
популяризацію в молодіжному середовищі здорового способу життя;
залучення молоді району до процесу реалізації державної молодіжної політики;
фінансування органами місцевого самоврядування програми пільгового
довготермінового кредитування молоді для будівництва (реконструкції) і
придбання житла на виконання Державної програми забезпечення молоді житлом
на 2013-2017 роки;
забезпечення стабільної діяльності закладів фізичної культури і спорту,
сприяння у відкритті спортивних клубів у сільській місцевості з метою
популяризації, розвитку, доступності відповідних видів спорту для залучення
широких верств населення до активного, здорового та спортивного способу
життя;
проведення районних та участь у загальнообласних комплексних спортивних
заходах за програмами юнацьких та молодіжних ігор, Спартакіад школярів,
змагань серед сільських спортсменів, Всеукраїнських змагань;
проведення профільних військово-патріотичних змін для дітей та молоді на базі
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;
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проведення інформаційно-розяснювальної роботи серед молоді щодо престижу
військової служби, захисту цілісності та недоторканості території держави;
подальший розвиток в районі мережі прийомних сімей та дитячих будинків
сімейного типу;
забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Очікувані результати у 2017році:
збільшення кількості активної молоді, залученої до проведення молодіжних
заходів в районі;
зміцнення здоров’я та покращення фізичного стану підростаючого покоління;
підвищення показника охоплення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, сімейними формами виховання до 100%.
Відповідальні за виконання:
Сектор у справах сім'ї, молоді та спорту, відділ освіти райдержадміністрації,
служба у справах дітей райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування.
2.4. Культура
Пріоритетні цілі на 2017рік:
збереження регіональних традицій, розвиток української культури;
забезпечення доступу громадян до надбань національної і світової культури;
популяризація національної культурної спадщини.
Основні заходи для забезпечення виконання цілей:
проведення обласних та всеукраїнських культурно-мистецьких заходів,
спрямованих на популяризацію народної творчості, розкриття самобутності
традиційних видів мистецтва, обрядовості та народних промислів краю (обласне
мистецьке свято «Садок вишневий коло хати» (м. Городище));
проведення культурно-мистецьких заходів спільно з громадськими об’єднаннями
та майстрами народних ремесел;
впровадження нових сучасних послуг через застосування інформаційних
технологій;
проведення гастрольної діяльності (гастролі районних закладів культури);
проведення маштабних культурно-мистецьких заходів згідно планів;
обмін музейними колекціями;
Очікувані результати у 2017 році:
збереження історико-культурних цінностей;
задоволення культурних потреб жителів району.
Відповідальні за виконання:
Сектор
культури
райдержадміністрації,
відділ
інформаційного
забезпечення, зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації апарату
райдержадміністрації, відділ освіти, виконкоми місцевих рад.
2.5. Соціальний захист населення
Пріоритетні цілі на 2017 рік:
забезпечення належного соціального рівня, якості життя та соціального захисту
малозабезпечених верств населення, осіб похилого віку, інвалідів, ветеранів війни
та осіб, які постраждали від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, учасників
антитерористичної операції, членів їх сімей та сімей, члени яких загинули під час
проведення АТО, внутрішньо переміщених осіб;
посилення адресності соціальних виплат та спрощення процедури їх надання;
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забезпечення стабільного функціонування та прозорості пенсійної системи.
Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:
реалізація заходів районної комплексної програми «Турбота» на 2014-2020 роки;
реалізація заходів комплексної програми щодо медичного, соціального
забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки
(перепідготовки) учасників антитерористичної операції на 2015-2017 роки;
забезпечення правового, соціального, медичного, побутового захисту учасників
антитерористичної операції, членів їх сімей та сімей, члени яких загинули під час
проведення АТО, осіб, які постраждали від наслідків аварії на ЧАЕС;
забезпечення своєчасності соціальних виплат;
надання житлової субсидії та щомісячної адресної допомоги малозабезпеченому
населенню області, а також особам, які переміщені з тимчасово окупованої
території України та районів проведення антитерористичної операції, для
відшкодування витрат на проживання;
проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з платниками щодо ліквідації
заборгованості зі страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування.
Очікувані результати у 2017 році:
всебічна підтримка з боку держави і суспільства учасників антитерористичної
операції, членів їх сімей та сімей, члени яких загинули під час проведення АТО,
гідне вшанування пам'яті полеглих за Батьківщину;
збереження здоров’я інвалідів, ветеранів війни та осіб, постраждалих внаслідок
Чорнобильської катастрофи;
забезпечення соціальної захищеності населення області.
Відповідальні за виконання:
Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, управління
Пенсійного фонду України в Городищенському районі, виконкоми місцевих рад.
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3. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
Охорона навколишнього природного середовища - це регулювання відносин у
галузі охорони, використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення
екологічної безпеки, запобігання і ліквідації негативного впливу господарської та
іншої діяльності на навколишнє природне середовище, збереження природних
ресурсів, генетичного фонду живої природи, ландшафтів та інших природних
комплексів, унікальних територій та природних об'єктів, пов'язаних з історикокультурною спадщиною.
Пріоритетні цілі розвитку у 2017році:
збереження та розвиток природно-заповідного фонду, забезпечення охорони та
раціонального використання рослинного та тваринного світу;
зменшення рівня забруднення та поліпшення екологічного стану водних об’єктів;
охорона атмосферного повітря;
забезпечення охорони і раціонального використання земель;
підвищення рівня екологічної культури населення;
налагодження співпраці з органами місцевого самоврядування.
Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:
створення нових, встановлення та розширення меж існуючих об’єктів природнозаповідного фонду;
запровадження системи роздільного збирання твердих побутових відходів в
населених пунктах району;
реконструкція каналізаційних систем;
проведення заходів по відновленню і підтриманню сприятливого гідрологічного
режиму та санітарного стану поверхневих водних об’єктів;
залучення громадськості шляхом участі у виявленні порушень екологічного
законодавства;
забезпечення доступу громадських організацій та окремих громадян до
екологічної інформації, залучення громадськості до процесу екологічної освіти,
екологічної просвіти та виховання.
Очікувані результати у 2017 році:
збільшення кількості і площі територій та об’єктів природно-заповідного фонду
до 510 га;
збереження біологічного і ландшафтного різноманіття;
поліпшення гідрологічного та санітарного стану водних об’єктів;
зменшення рівня забруднення атмосферного повітря;
зменшення кількості несанкціонованих та стихійних сміттєзвалищ;
зменшення обсягів захоронення твердих побутових відходів внаслідок вилучення
їх окремих компонентів для використання в якості вторинної сировини.
Відповідальні за виконання:
Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, відділ
Держгеокадастру у Городищенському районі, виконкоми місцевих рад.

26
4. РОЗБУДОВА ІНСТИТУЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ
Розбудова інституціональної спроможності – це зміцнення спроможності органів
місцевої виконавчої влади та органів самоврядування здійснювати планування та
управління їх діяльністю, а також залучення організацій громадянського
суспільства до процесів регіонального розвитку.
4.1. Підвищення ефективності регіонального управління
Пріоритетні цілі розвитку на 2017 рік:
підвищення кваліфікації державних службовців;
удосконалення процесів взаємодії в органах виконавчої влади;
підвищення якості надання адміністративних послуг.
Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:
публікація рішень виконачих органів влади та місцевого самоврядування;
підвищення прозорості використання бюджетного ресурсу;
виготовлення інформаційних матеріалів щодо здійснення впровадження реформ
(інфограм, буклетів, брошур, плакатів, білбордів тощо) та їх розповсюдження на
території району;
підвищення якості та доступності адміністративних послуг, спрощення процедур
їх надання;
збільшення кількості адміністративних послуг, що надаються через відділення
поштового зв’язку в рамках реалізації проекту «Адміністративні послуги,
спрощений доступ через пошту»;
запровадження системи надання громадянам та представникам бізнесу послуг в
електронній формі, в т. ч. через мережу Інтернет;
розвиток мережі WI-FI;
удосконалення системи та структури місцевих органів виконавчої влади;
підвищення кваліфікації працівників органів виконавчої влади шляхом
проведення семінарів, тренінгів.
Очікувані результати у 2017 році:
ефективна взаємодія між органами виконавчої влади, місцевого самоврядування
та громадськістю;
адекватність наданих адміністративних послуг потребам населення;
покращення іміджу державного службовця та підвищення рівня його професійної
компетентності;
підвищення матеріального забезпечення державних службовців.
Відповідальні за виконання:
Відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації, структурні
підрозділи райдержадміністрації, виконкоми місцевих рад.
4.2. Планування та розвиток територіальних громад
Пріоритетні цілі розвитку на 2017 рік:
інформаційно-розяснювальна робота щодо планування розвитку об’єднаних
територіальних громад.
Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:
зміцнення фінансово-економічної самостійності бюджетів територіальних громад
та стимулювання їх до об’єднання;
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фінансування проектів регіонального розвикту за рахунок ДФРР на умовах
співфінансування;
надання практичної допомоги новоствореним об’єднаним громадам з метою
забезпечення належної організації бюджетного процесу;
надання практичної допомоги з підготовки планів розвитку територіальних
громад;
поширення позитивного досвіду діяльності об’єднаних територіальних громад;
методичний супровід об’єднаних територіальних громад з питань підготовки
проектів, які будуть фінансуватися за рахунок державного фонду регіонального
розвитку;

сприяння проведенню виїздних семінарів;
сприяння проведенню щорічного обласного конкурсу проектів розвитку
територіальних громад області з метою вирішення актуальних проблемних питань
громад та сприяння регіональному розвитку.
Очікувані результати у 2017 році:
формування спроможних територіальних громад;
підготовка проектів регіонального розвитку із залученням фінансового ресурсу
ДФРР (на умовах співфінансування).
Відповідальні за виконання:
відділ економічного розвитку і торгівлі управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації, виконкоми
місцевих рад.

4.3. Розвиток громадянського суспільства
Пріоритетні цілі розвитку на 2017 рік:
налагодження ефективної співпраці органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування з інститутами громадянського суспільства в процесі реалізації
стратегії розвитку громадянського суспільства.
Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:
сприяння проведенню конкурсу з відбору соціальних проектів неурядових
організацій,
залучення громадських організацій та населення до вирішення завдань
регіонального розвитку;
створення належних умов для участі молоді у реалізації молодіжної політики в
районі;
сприяння розвитку волонтерського руху, благодійництва і меценатства;
сприяння роботі громадських рад, у тому числі матеріально-технічне
забезпечення її секретаріату та проведення її засідань;
проведення публічних консультацій з громадськістю;
залучення жителів району до вирішення місцевих проблем;
проведення публічних звітів керівників місцевих органів виконавчої влади та
місцевого самоврядування перед громадськістю про виконання програм
соціально-економічного розвитку територій;
організація виїзних прийомів спеціалістів відділу правового забезпечення та
розгляду звернень громадян апарату районної державної адміністрації з метою
надання юридичних консультацій населенню району;
сприяння реалізації програм навчання громадських активістів з питань дієвих
інструментів державного управління та місцевого самоврядування.
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Очікувані результати у 2017 році:
налагодження ефективної взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування з громадськими об’єднаннями, політичними партіями,
іншими інститутами громадянського суспільства;
максимальне включення інститутів громадянського суспільства в процес
прийняття рішень, що мають важливе суспільне значення й стосуються
конституційних прав і свобод громадян;
відновлення та формування нових консультативно-дорадчих органів задля
компетентного і послідовного виконання функцій відстоювання суспільних
інтересів;
підвищення рівня громадської та соціальної активності населення.
Відповідальні за виконання:
Відділ інформаційного забезпечення, зв’язків з громадськістю та засобами
масової інформації апарату райдержадміністрації, відділ економічного розвитку і
торгівлі управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, структурні
підрозділи райдержадміністрації, виконкоми місцевих рад.
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Таблиця №1

ІІІ. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО
РОЗВИТКУ району НА 2017 РІК
Показники
Чисельність населення
(середньорічна), тис.осіб
Обсяг реалізованої промислової
продукції (робіт, послуг) у фактичних
цінах, тис.грн
Обсяг капітальних інвестицій за
рахунок усіх джерел фінансування,
тис.грн.
Обсяг капітальних інвестицій на одну
особу (у фактичних цінах), грн.
Прийняття в експлуатацію загальної
площі житла,кв.м
Середньооблікова чисельність
штатних працівників, зайнятих у
галузях економіки, осіб
Середньомісячна заробітна плата
штатного працівника, грн
Кількість малих
підприємств(юридичні особи),
одиниць
Кількість фізичних осіб-підприємців,
осіб
Кількість зареєстрованих безробітних ,
осіб

2015
(звіт)
40,7

2016
(очік.)
40,4

2017
(прогноз)
40,0

227 088,6

205 930,0

212 107,9

76 699

58 625

1857,1

1405,1

1433,3

996,0

770

800

4827

4489

4624

3013

3394

4800

390

411

420

1177

1184

1207

1003

920

900

59 800
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ІV. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Фінансування заходів і проектів Програми планується здійснювати за
рахунок коштів Державного Фонду регіонального розвитку, державного,
обласного та місцевого бюджетів у межах бюджетних призначень на відповідний
рік, а також за рахунок коштів інвесторів, які залучаються до реалізації
конкретних інвестиційних проектів та виконання програм, інших джерел, не
заборонених чинним законодавством.
Обсяг фінансування заходів, спрямованих на виконання Програми,
передбачається у проектах місцевих бюджетів за відповідними програмами у
межах наявного фінансового ресурсу.

Таблиця №2
Перелік
заходів соціально-економічного розвитку, які планується реалізувати на території Городищенського району у 2017 році

№
п/п

Конкретний захід

Обсяг
фінансува
ння,
всього,
тис.грн

Міні цех з виробництва пива

200

Влаштування
додаткової
лінії
по
виробництву
кукурудзяних паличок

600

Джерела фінансування

Державний
бюджет

-

Місцевий
бюджет
Обласний
(районний,
бюджет
сільський,
селищний)
Розвиток промисловості
-

200

-

-

-

Інші
джерела

Економічний
та
соціальний ефект

Відповідальні
за виконання

-

Створення 8 робочих
місць

пп Деревянко С.В
м.Городище

600

Створення 7 робочих
місць

ТОВ «БУМКОРН»
смт Вільшана

Розвиток культури
Заміна 11 віконних блоків у
районному Палаці культури ім.
С.С. Гулака-Артемовського
Ремонт частини даху районного
Палаці культури ім. С.С. ГулакаАртемовського
Замінна 7 віконних блоків у
центральній районній бібліотеці
ім.. В. Симиренка
Заміна 28 віконних блоків у
дитячій школі мистецтв ім. С.С.
Гулака-Артемовського
Заміна 2-х вхідних тамбурних
дверей
Благоустрій території на площі
біля пам`ятника Т. Г. Шевченку
Продовження
реконструкції
фойє в ЦКД та хореографічного
класу
Прийняття
програми
святкування знаменних дат та
проведення мистецьких свят
установами селища Цвіткове
Ремонт будинку культури

62

-

-

62

-

Збереження тепла,
естетичний вигляд

В.о. директора
Луньов П.О

125

-

-

125

-

Збереження приміщення

В.о. директора
Луньов П.О

38

-

-

38

-

Збереження тепла,
естетичний вигляд

Директор Лисенко
Т.Г.

98

-

-

98

-

Збереження тепла,
естетичний вигляд

Директор Голосій
В.Г.

27

-

-

27

-

Збереження тепла,
естетичний вигляд

-

5,5

-

Директор Голосій
В.Г.
Виконком
Вільшанської
селищної ради
Виконком
Вільшанської
селищної ради

5,5

167

-

-

167

-

5

-

-

5

-

10

-

-

10

-

Культурний імідж
населеного пункту

Виконком
Цвітківської
селищної ради
Надання якісних

Виконком

культурних послуг,
економія коштів

Вербівської сільської
ради

Відвідання музею,
розвиток екотуризму

Виконком
Зеленодібрівської
сільської ради

Перенесення
сільського
історико-краєзнавчого музею до
колишнього приміщення НВК,
розширення сільської бібліотеки
та поновлення її баз сучасними
аудіо та відео матеріалами

12

-

-

2

10

Встановлення електроопалення
будинку культури

75

-

-

50

25

70

-

-

100%

-

Культурне обслуговування
населення

Виконком
Ксаверівської
сільської ради
Виконком Мліївської
сільської ради

20

-

-

100%

-

Енергозбережен-ня,
поліпшення якості послуг

Виконком Мліївської
сільської ради

300

-

-

300

-

Буде відремонтовано
1000 кв.м

10

-

-

10

-

50

-

-

50

-

300 кв.м

300

-

-

300

-

Ремонт 2 памятників

Субвенція районному бюджету

20

-

-

20

-

Провести ремонтні роботи
сільської бібліотеки

Ремонт будинку культури

100

-

-

100

-

Ремонт покрівлі будинку
культури

Обладнання відеозали
У ЦКД
Заміна вхідних дверей у філії
Городищенської дитячої школи
мистецтв
Ремонт покрівлі будинку
культури
Проведення поточного ремонту
культурних пам’яток : «Постать
солдата», «Приспущене знамя»,
Проведення поточного ремонту
фундаменту
культурних
Обеліска Слави
Прийняти сільську Програму
збереження
культурної
спадщини, народних звичаїв та
популяризації
обрядів
населеного пункту. Провести
капітальний ремонт пам’ятника
«Господар землі» та Монумента
«Слава праці»

Виконавчий комітет
Орловецької сільської
ради
Виконавчий комітет
Орловецької сільської
ради
Виконавчий комітет
Орловецької сільської
ради

Виконком
Старосільської
сільської ради

Виконком
Товстівської сільської
ради
Виконком
Хлистунівської
сільської ради

Розвиток сільського господарства
1

ТОВ «Агро-Рось» с. Хлистунівка
– створення інкубатора ємкістю
45 млн.шт. яєць

2 000

-

-

-

2 000

Виробництво
45
млн.шт
яєць,
створення 50 робочих
місць

ТОВ «Агро-Рось»

2

3

ТОВ «Амкос» с. Мліїв –
виробництво
та
переробка
сільськогосподарської продукції,
овочів, фруктів та виробництво
соків , виготовлення дитячого
харчування
ФГ «Царина» с. Товста –
створення свинорепродуктора на
240 свиноматок та відгодівлі
свиней
Виготовлення
документації
сміттєзвалищ
Будівництво
сміттєзвалищ

проектної
на
міське
міського

Спів фінансування у реалізації
проекту придбання комунальної
техніки
Виготовлення
водні обєкти

паспортів

на

1 000

-

-

-

1 000

1600

-

-

-

1600

500

-

1 000,0

-

-

1000,0

-

300

-

-

300

-

Розвиток екологічного напрямку
500

Виробництво 4 тонн
продукції за добу,
створення 25 робочих
місць

ФГ «Царина»

Виконавчий комітет
Городищенської
міської ради
Виконавчий комітет
Городищенської
міської ради
Виконком
Вільшанської
селищної ради

-

Виготовлення
паспортів на водні
об’єкти
які
знаходяться в межах
населеного пункту –
18,1 га
Не
підтоплюватимуться
господарські дври та
проїзна частина
дороги

50

-

-

50

-

Ремонт містка по вул. Демяна
Лисенка

15

-

-

15

-

Придбання сміттєвих баків

30

-

-

-

-

10 шт

10,5

-

-

3,5

10

Висадка понад 60 шт.
дерев та кущів

25

-

-

25

-

50

-

-

50

-

Заходи з озеленення території
Відкриття
нового
цвинтаря(виготовлення
проектної
документації,
розбивка
території,
спорудження туалету)
Облаштування майданчиків для
роздільного збору сміття

ТОВ «Амкос» с.
Мліїв

Виконком БудоОрловецької сільської
ради

Виконком Валявської
сільської ради
Виконком
Дирдинської сільської
ради
Виконком
Дирдинської сільської
ради
Виконком
Дирдинської сільської
ради

3

Виконком
Ксаверівської

Реконструкція річкових шлюзів

200

-

-

-

200

Заміна каналізаційних труб в
мікрорайоні сад інституту

2 000

-

-

500

1 500

100

-

-

100

-

Очистка стічних канав та труб

50

-

-

50

-

Розробка проекту по санітарній
очистці русла річки Вільшанки

50

-

-

-

50

Виготовлення
документації
встановлення
заповідного
«Вергунове»в
місцевості)

100

-

-

100

-

Виготовлення
сміттєзвалищ

ПКД

на

технічної
щодо
меж території
урочища
натурі
(на

Якісне надання
послуг населенню

100

сільської ради
Виконком Мліївської
сільської ради
Виконком Мліївської
сільської ради
Виконавчий комітет
Орловецької сільської
ради
Виконавчий комітет
Орловецької сільської
ради
Виконавчий комітет
Старосільської
сільської ради,
орендарі земельних
ділянок
Виконком
Хлистунівської
сільської ради

Розвиток спорту
Виготовлення
проектної
документації на реконструкцію
хокейного
майданчику
районного
ФОСК
«Колос»
Городищенської районної ради
під спортивний майданчик для
ігрових
видів
спорту
з
поліуретановим покриттям

17

Проведення спортивних заходів

44,2

-

-

44,2

-

Придбання
тренажерів
в
спортивну залу ЦКМ Лисенка

30

-

-

-

30

Влаштування
майданчика

200

-

-

50

150

25

-

-

5

20

дитячого

Створення на базі колишнього
НВК спортивного комплексу

Городищенський
районний ФОСК
«Колос»

17

Популяризація спорту
Кількість відвідувачів
тренажерної
залуи
клубу збільшиться до
25 осіб щоденно
Відвідуватиме щодня
дитячий
майданчик
близько 30 осіб
Відвідання
спортивного закладу
мешканцями

Виконком
Вільшанської
селищної ради
Виконком Валявської
сільської ради
Виконком
Дирдинської
сільської ради
Виконком
Зеленодібрівської
сільської ради

населеного пункту та
бажаючими суміжних
населених
пунктів
району
Проведення
заходу
«Найспортивніше село»
Облаштування дитячого
майданчика на території
дендропарку в садстанції
Будівництво спортивного
майданчика біля Мліївської
ЗОШ №2
Фінансування оплати праці
спортивному інструктору

3

-

45

-

500

-

25

-

-

Виконком
Калинівської
сільської ради

3

-

-

45

-

Благоустрій території

Виконком Мліївської
сільської ради

-

-

500

Благоустрій території,
оздоровлення

Виконком Мліївської
сільської ради

25

-

-

Удосконалення
спортивних
майданчиків,
реконструкція
системи опалення, ремонт даху
СБК

100

-

-

100

-

Проведення
заходів
«Найспортивніше село»

10

-

-

10

-

Виконком
Орловецької сільської
ради
Встановлення
майданчикиві,
встановлення
твердопаливного
котла

2
Виконком
Старосільської
сільської ради
Виконавчий комітет
Петропавлівської
сільської ради

Розвиток освіти
«Реконструкція
котельні
Городищенської
ЗОШ
І-ІІІ
ступенів №3 по вул. Желябова, 3 в
м. Городище, Черкаської області»
«Капітальний ремонт приміщень
(ремонт покрівлі) Городищенської
ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 по вул.
Миру,60, м.Городище Черкаської
області»
«Капітальний ремонт приміщень
(заміна
віконних
блоків)
Городищенської
ЗОШ
І-ІІІ
ступенів №1 імені С.С. Гулака –
Артемовського
по
вул.
Фізкультурна, 39, м. Городище
Черкаської області»
«Капітальний
ремонт
приміщень(ремонт
покрівлі)
Городищенської
ЗОШ
І-ІІІ

Додаткове
влаштування
2
твердопаливних котла

Відділ освіти
Городищенської РДА

3339,
894

3000,824

-

339,0

-

2062,001

1855,8009

-

206,2001

-

403,901

363,5109

-

40,3901

-

Заміна 57 віконних
блоків

Відділ освіти
Городищенської РДА

967,657

870,8913

-

96,7657

-

Ремонт 1240
покрівлі

Відділ освіти
Городищенської РДА

Відділ освіти
Городищенської РДА

кв.м.

ступенів №1 імені С.С.Гулака –
Артемовського
по
вул.
Фізкультурна, 39, м. Городище
Черкаської області»
«Капітальний ремонт приміщень
(заміна
віконних
блоків)
Городищенської
ЗОШ
І-ІІІ
ступенів №2 по вул. Миру,60, м.
Городище Черкаської області»
«Капітальний ремонт приміщень
(заміна
віконних
блоків)
Городищенської
ЗОШ
І-ІІІ
ступенів №3 по вул. Желябова,3, м.
Городище Черкаської області»

Заміна 116 віконних
блоків

880,617

792,5553

-

88,0617

-

3152,345

2837,1105

-

315,2345

-

Надання субвенції

91,912

-

-

91,912

-

Харчування дітей

Надання субвенції

1 120,9

-

-

1 120,9

-

Утримання
освіти

Заміна віконних
«Калинка»

блоків

Надання
бюджету

субвенції

районному

50

-

60,5

-

-

19 шт віконних блоків

-

50

-

Харчування
та
оздоровлення дітей

Виконком
Вербівської сільської
ради

100

-

-

100

-

Надання
бюджету

20

-

-

20

-

60

-

-

60

-

400

-

-

400

-

50

-

-

20

30

Підвіз вихованців
харчування

районному

до

закладів

школи,

Обладнання ДНЗ «Яблучко»
твердо-паливним котлом
Влаштування дитячого майданчика
на території НВК

Виконком
Вільшанської
селищної ради
Виконком
Вільшанської
селищної ради
Виконком
Цвітківської
селищної ради, відділ
освіти РДА

Надання субвенції районному
бюджету на ремонт Вязівської
ЗОШ І-ІІІ ступенів
субвенції

Відділ освіти
Городищенської РДА

ДНЗ
60,5

Відділ освіти
Городищенської РДА

Підтримання
належного
стану
приміщення
загальноосвітнього
закладу
Харчування
вихованців,
які
навчаються
в
Товстівському НВК
15 школярів
Економія енергоресурсів
Відвідуватиме 75

Виконком Вязівської
сільської ради
Виконком
Зеленодібрівської
сільської ради
Виконком
Ксаверівської
сільської ради
Виконком Мліївської
сільської ради
Виконком
Петропалівської

сільської ради
Вжити
заходи
щодо
енергозбереження та провести
поточний ремонт приміщення ДНЗ
«Берізка»

100

-

-

100

-

Субвенція районному бюджету

100

-

-

100

-

Економія
енергоресурсів,
заміна віконних
блоків 40 шт
Провести ремонт
даху, внутрішні
опоряджувальні
роботи

Виконавчий комітет
Старосільської
сільської ради
Виконком
Товстівської сільської
ради

Розвиток охорони здоров’я
«Капітальний ремонт щодо
заміни віконних блоків у будівлі
хірургічного відділення КЗ
«Городищенське РТМО»
м.Городище Черкаської області»
с.Петропавлівка ФАП- заміна
віконних блоків - 5 шт.,
поточний ремонт приміщення
с.Вербівка АЗПСМ- Заміна
віконних блоків – 5шт.,
поточний ремонт приміщення,
ремонт опалення, встановлення
опалювального котла.
с.Воронівка ФАП – поточний
ремонт
с.Товста ФАП – заміна
віконних блоків, всього – 16,
терміново - 8шт., заміна
покрівлі, поточний ремонт
с.Зелена Діброва ФАП – Заміна
віконних блоків всього 8 шт.,
терміново- 4шт., перекриття
покрівлі веранди, поточний
ремонт
с.Журавка ФАП – Заміна
дверних блоків – 6шт., поточний
ремонт
с.Сегединці – ремонт покрівлі,
приміщення
смт.Вільшана ЛА, - Заміна
віконних блоків 110шт., заміна
покрівлі 1850м2, поточний
ремонт приміщення

965,5
36

868,9
824

-

96,5536

-

23,8

-

-

23,8

-

Зменшення
споживання
енергоносіїв на 3%

Покращення якості
надання
медичної
допомоги населенню,
зменшення
споживання
енергоносіїв на 0,5%

КЗ «Городищенське
РТМО»
Викрнком
ради

сільської

Викрнком
ради

сільської

219,7

219,7

4,5
75,7

4,5
75,7

Викрнком
ради

сільської

32,5

32,5

Викрнком
ради

сільської

Викрнком
ради

сільської

Викрнком
ради

сільської

Викрнком
ради

сільської

32,0

32,0

34,0

34,0

737,0

737,0

Покращення
якості
надання
медичної
допомоги населенню,
зменшення
споживання
енергоносіїв на 0,5%

с.Дирдин ФАП – поточ-ний
ремонт приміщення
с.Хлистунівка ЛА – поточний
ремонт приміщення
с.В’язівок АЗПСМ – заміна
дверних, віконних блоків,
ремонт водопроводу
смт.Цвіткове СЛА – поточний
ремонт приміщення
с.Орловець АЗПСМ –
поточний ремонт приміщення
с.Набоків ФАП – заміна
віконних блоків - 4шт., ремонт
системи опалення, поточний
ремонт приміщення
с.Валява АЗПСМ – поточний
ремонт, придбання мікроскопа,
лічильника лаборатор- ного,
холодильника
10
с.Буда-Орловецька ФАП –
заміна віконних блоків 7 шт.,
дверних блоків 2 шт., ремонт
покрівлі, приміщення

с.Старосілля АЗПСМ – заміна
покрівлі приміщення, поточний
ремонт приміщення,
встановлення опалювального
котла
с.Мліїв АЗПСМ – встановлення
твердопаливного котла,
поточний ремонт приміщення,
заміна дверних блоків
с.Міїв (Садстанція) АЗПСМ –
ремонт опалювального котла
КЗ «Городищенське РТМО» ремонт покрівлі гаража РТМО,
придбання насоса в скважину,

Викрнком
ради
Викрнком
ради

сільської

Викрнком
ради

сільської

Викрнком
ради
Викрнком
ради

сільської

28,3

Викрнком
ради

сільської

37,0

37,0

Викрнком
ради

сільської

75,5

75,5

Викрнком
ради

сільської

329,5

329,5

Викрнком
ради

сільської

384,3

384,3

Викрнком
ради

сільської

5,5

5,5

Викрнком
ради

сільської

6556,9

6556,9

3,5

3,5

26,5

26,5

46,0

46,0

8,5

8,5

20,0

20,0

28,3

Покращення
якості
надання
медичної
допомоги населенню,
зменшення
споживання

сільської

сільської

КЗ «Городищенське
РТМО»

насоса КНС, придбання
медобладнання:
фіброколоноскоп, бронхоскоп,
цистоскоп, гастродуоденоскоп,
тонометр – 10 шт.,
електрокардіограф-5шт,
дефібрилятор -2 шт., аналізатор
гематологічний, аналізаторбіохімічний, мікроскоп
бінокулярний, лічильник
лейкоцитарної формули,
електровідсмоктувач, рентген
аппарат на 3 робочих місця
Надання субвенції
Надання
субвенції
районному бюджету для
Вязівської
дільничної
лікарні
Надання субвенції районному
бюджету для Мліївської
дільничної лікарні

енергоносіїв на 0,5%

1 177,0

-

-

1 177,0

-

утримання
закладу
охорони здоровя

Виконком
Вільшанської
селищної ради

600

-

-

600

-

Забезпечення
функціонування
стаціонарного закладу

Виконавчий комітет
Вязівської сільської
ради

Забезпечення
функціонування
стаціонарного закладу
Придбання медикаментів
для первинної медичної
допомоги ФАПу

Виконавчий комітет
Мліївської сільської
ради
Виконавчий комітет
Зеленодібрівської
сільської ради
Виконавчий комітет
Старосільської
сільської ради, ТОВ
«Приват-АгроБілозіря»
Виконком
Товстівської сільської
ради

650

-

-

650

-

Надання субвенції районному
бюджету

2

-

-

2

-

Провести заходи щодо
ремонту
фасаду
та
капітального
ремонту
Старосільської АЗПСМ

250

-

250

Субвенція районному бюджету

15

15

-

-

-

-

-

Ремонт
штукатурні
фасаду

даху,
роботи

Заміна віконних блоків

Газифікація
Газифікація установ (наявна
технічна документація)

Заміна
деревяних
віконних
блоків на металопластикові

250

-

50

-

-

250

Соціальний захист
50

-

Бібліотека
для
дорослих, бібліотека
для
дітей,
приміщення селищної
рад

-

Зменшення споживання
обсягів природного газу

Виконком
Вільшанської
селищної ради
Управління соціального
захисту населення
райдержадміністрації

Ремонт
приміщення
територіального
центру
соціального обслуговування

25

-

-

25

-

Прийняття селищної програми
«Турбота»

100

-

-

100

-

Прийняття селищної програми
«Турбота» на 2017 рік

1,6

-

-

1,6

-

Надання допомоги учасникам
АТО та іншим категоріям
населення по сільській програмі
«Турбота» на 2016-2017 рр

70

-

-

70

-

Прийняття сільської програми
«Турбота» на 2017 рік

100,5

-

-

100,5

-

40

-

-

40

-

Утримання 1 штатної одиниці у
територіальному
центрі
соціального обслуговуванення
населення

46

-

-

46

-

Прийняття сільської програми
«Турбота» на 2017

10

-

-

10

-

Прийняття сільської програми
«турбота» на 2017 рік

20

-

-

20

-

Прийняття сільської програми
«Турбота» на 2017 рік

15

-

-

15

-

Надання допомоги учасникам
АТО та іншим категоріям
населення

30

-

-

30

-

Придбання меблів (ДНЗ, школи,
лікарня, с/рада)

150

-

-

150

-

Прийняття сільської програми
«Турбота» на 2017 рік

80

-

-

80

-

Прийняття сільської програми
«Турбота» на 2017 рік

25

-

-

25

-

Проведення
культурних заходів

соціально-

Покращення умов праці

Директор

Виконком
Вільшанської
селищної ради
Виконком
Харчування дітей учасників
Цвітківської селищної
АТО
ради
Виконком Валявської
сільської ради
Надання допомоги учасникам
Виконком
АТО та іншим категоріям Вербівської сільської
населення
ради
Виконком
Вербівської сільської
ради
1 штатна одиниця

Виконком В’язівської
сільської ради

Надання допомоги учасникам
Виконком Журавської
АТО та іншим категоріям
сільської ради
населення
Виконком
Надання матеріальної
Зеленодібрівської
допомоги
сільської ради
Надання допомоги учасникам
Виконком
АТО та іншим категоріям
Калинівської
населення
сільської ради
Надання допомоги учасникам
Виконком
АТО та іншим категоріям
Ксаверівської
населення
сільської ради
Покращення умов праці та
Виконком Мліївської
підвищення якості надання
сільської ради
послуг
Надання допомоги учасникам
Виконком
АТО та іншим категоріям Орловецької тсілької
населення
ради
Надання допомоги учасникам
Виконком
АТО та іншим категоріям
Петриківської
населення
сільської ради

Надання допомоги учасникам
АТО та іншим категоріям
населення відповідно програми
«Турбота» на 2016-2017 роки

51

Прийняття сільської програми
«Турбота» на 2017

30

-

-

51

-

Надання допомоги учасникам
АТО та іншим категоріям
населення

Виконком
Петропавлівської
сільської ради

-

-

30

-

Надання допомоги учасникам
Виконком
АТО та іншим категоріям Товстівської сільської
населення
ради

Транспортна інфраструктура
Ремонт
вулиць
:
Гайдамацька,Правди,
Загреблянська,
пров.
Набережний
Капітальний ремонт мосту
в смт. Вільшана по вул.
Жовтнева Городищенський
район Черкаська область
Укладання
плитки

тротуарної

Поточний ремонт вулиць:
Франка, Погрібного
Облаштування автобусних
зупинок
Ремонт доріг Шевченка,
Гоголя, Іриніна
Ремонт доріг: Мічуріна,
Б.Соловйових, Б.Зуєнків,
Л.Українки,
Вишнева,
Поповича,
Б.Оселедьків,
Пушкіна
Придбання камер
спостереження

відео

Ремонт
дороги
вул.Робітнича

по

Ремонт доріг
Ремонт комунальних доріг:
І.Уса,
Садова,
Зелена,
Механізаторів,
частина
вул.Миру,
провул.

Виконком
Вільшанської
селищної ради

392

-

-

392

-

393,715

334,65775

-

59,05725

-

Безперешкодне
транспортне
сполучення

260

-

-

260

-

по вул.Горького,
Шевченка – 1000 кв.м

100

-

-

50

50

Ремонт дорожнього
покриття

36

-

-

36

-

Буде облаштовано 4
зупинки

490

-

-

490

-

380

-

-

380

-

Ремонт дорожнього
покриття

40

-

-

40

-

4 камери

40

-

-

40

-

Поточний ремонт 1
км. дорожнього
покриття

500

-

-

500

-

50

-

50

-

-

Планується
відремонтувати 1,5 км

Виконком
Вільшанської
селищної ради
Виконком
Вільшанської
селищної ради
Виконком БудоОрловецької сільської
ради
Виконком Валявської
сільської ради
Виконком Валявської
сільської ради
Виконком
Вербівської сільської
ради
Виконком
Вербівської сільської
ради
Виконком
Воронівської
сільської ради
Виконком В’язівської
сільської ради
Виконком
Дирдинської сільської
ради

Поштовий
Капітальний
ремонт
вул. Першотравнева
Ремонт доріг :
Центральна,
Садова,
Першотравнева, Шевченка
Ремонт доріг на вулицях:
Низька, Лісна, Скіття,
Спеціалістів, Симиренка, Гараня
Капітальний ремонт мосту через
р. Вільшанка
(вул. Низька)
Проведення
поточного
ремонту вулиць Мурейки 1 та Мурейки -2
Придбання
додаткових
камер для системи відео
спостереження
Ремонт доріг: Молодіжна,
Шевченка

Ремонт доріг :

600

-

-

600

-

200

-

-

200

-

350

-

-

350

-

300

-

-

300

-

200

-

-

200

-

100

-

-

100

-

350

-

-

350

470

-

-

Ремонт 800 м
дорожнього покриття

Благоустрій села,
зменшення аварійності на
дорогах
Покращення
транспортного сполучення,
зменшення аварійності
Поточний ремонт 10
тис. кв.м дорожнього
покриття
10 шт камер

-

470

-

укладання тротуарної
плитки
по
вул.Ружина;
поточний ремонт вул.
Незалежності,
провул.Польвий,
капітальний ремонт
вул. П.Орлика

Виконком
Калинівської
сільської ради
Виконком
Ксаверівської
сільської ради
Виконком Мліївської
сільської ради
Виконком Мліївської
сільської ради
Виконком
Орловецької сільської
ради
Виконком
Орловецької сільської
ради
Виконавчий комітет
Товстівської сільської
ради

Виконком
Хлистунівської
сільської ради

Будівництво
Будівництво АЗС

2 000

-

-

-

2 000

Виготовлення
проектної
документації на капітальний
ремонт басейну при ЗОШ № 2

50

-

-

50

-

Придбання трактора

600

-

Виготовлення проектної
документації на цвинтар

60

-

Житлово – комунальне господарство
600
-

-

60

-

Надання послуг
населенню

-

-

Виконком Мліївської
сільської ради
Відділ освіти ,
виконком Мліївської
сільської ради
Виконавчий комітет
Городищенської
міської ради
Виконавчий комітет
Городищенської

Реконструкція вуличного
освітлення

200

-

-

200

-

Реконструкція тротуарів

500

-

-

500

-

Поточний ремонт Пагорба
Слави

200

-

-

200

-

Реконструкція пам’ятника
Г.Артемовського

200

-

-

200

-

Ремонт вулиць

2 000,0

-

-

2 000,0

-

Придбання дробівки гілок

100

-

-

100

-

-

Реконструкція водогону

2 000,0

-

-

2 000,0

-

-

Виготовлення
проектної
документації на реконструкцію
каналізаційної мережі в районі
залізничного вокзалу
Придбання
сміттєвоза
та
контейнерів для сміття

100

-

-

100

-

1 500,0

-

-

1 500,0

-

Реконструкція
«Цукровик»

стадіону

100

-

-

100

-

Реконструкція
культури МЦКТ

будинку

300

-

-

300

-

231,214

-

-

231,214

-

«Реконструкція пам`ятника
воїнам – визволителям у ІІ
світовій війні в смт.Вільшана
Городищенського району.
Черкаської області.»
Реконструкція мережі
вуличного освітлення
Реконструкція даху

міської ради
Виконавчий комітет
Городищенської
міської ради
Виконавчий комітет
Городищенської
міської ради
Виконавчий комітет
Городищенської
міської ради
Виконавчий комітет
Городищенської
міської ради
Виконавчий комітет
Городищенської
міської ради
Виконавчий комітет
Городищенської
міської ради
Виконавчий комітет
Городищенської
міської ради
Виконавчий комітет
Городищенської
міської ради

-

Збереження історико –
культурної спадщини

218,230

-

-

218,230

-

Освітлення вулиць селища

250

-

-

250

-

Збереження та благоустрій

Виконавчий комітет
Городищенської
міської ради
Виконавчий комітет
Городищенської
міської ради
Виконавчий комітет
Городищенської
міської ради
Виконком
Вільшанської
селищної ради
Виконком
Вільшанської
селищної ради
Виконком

адмінприміщення селищної
ради по аул. Шевченка. 190
Ремонт асенізаторного
автомобіля

24

-

-

24

-

адмінприміщення селищної
ради
Шини 6 шт, рукава,
капітальний ремонт
двигуна

Закупівля каналізаційних люків

10

-

-

10

-

10штук

Заміна центральної
водопровідної труби

10

-

-

10

-

100м

Ремонт насосів

20

-

-

20

-

5 шт

Заміна до облікових приладів

400

-

-

400

-

5 шт

Відновлення вуличного
освітлення

15

-

-

15

-

50 шт світильників

Відновлення
освітлення

вуличного

Утримання
2-х
штатних
одиниць по благоустрою
Капітальний
ремонт
Меморіального
комплексу
«Пагорб Слави»
Реалізація проекту «Водовід в
с.Валява
Городищенського
району Черкаської області»
Заміна каналізаційних
Люків
Реконструкція ТП –освітлення
вулиць Д. Лисенка,

Вулиця
Привокзальнавлаштування 10 опор,
6
світильників,
протяжність 880м

Вільшанської
селищної ради
Виконком
Вільшанської
селищної ради, КП
«Водогін»
Виконком
Вільшанської
селищної ради, КП
«Водогін»
Виконком
Вільшанської
селищної ради, КП
«Водогін»
Виконком
Вільшанської
селищної ради, КП
«Водогін»
Виконком
Вільшанської
селищної ради, КП
«Водогін»
Виконком
Вільшанської
селищної ради, КП
«Водогін»
Виконком
Цвітківської
селищної ради

70,503

-

70,503

-

-

32,1

-

-

32,1

-

Виконком
Цвітківської
селищної ради

500

-

-

500

-

Виконком Валявської
сільської ради

665,328

598,328

-

67,0

-

5

-

-

5

-

40

-

-

40

-

Водоводом
скористається 150
домоволодінь
Буде замінено 10 шт
люків

Виконком Валявської
сільської ради
Виконком Валявської
сільської ради
Виконком Валявської
сільської ради

Меліксетяна, Іриніна, СТ.
Кучера, П. Ткаченка
Капітальний ремонт амбулаторії
с.Вербівська
Вуличне освітлення вулиць:
Б.Білоусів, Пушкіна, Леонова,
частину вул. Б.Оселедьків та
Гагаріна

3 500

3 150

-

350

-

248,872

-

-

248,872

-

Заміна
котла,
віконних
блоків,
ремонт
покрівлі,
внутрішні та зовнішні
роботи

Виконоком
Вербівської сільської
ради

Провести роботи з благоустрою
населеного пункту

64

-

-

64

-

Обеліск Слави- заміна
плит з написами;
Озеленення клумби;
Благоустрій
сільського кладовищавстановлення арки

Вуличне освітлення

35

-

-

35

-

вул. Польова, 1 км

6

-

-

6

-

10 м огорожі

200

-

-

200

-

Протяжність 8 км

5

-

-

5

-

30

-

-

30

-

Ремонт автодороги «Вільшана Журавка»

500

500

-

-

-

Близько 3 км дороги

Відновлення
освітлення

50

-

-

50

-

Відновлення 1,8 км
вул. освітлення

25

-

-

5

20

170

-

-

150

20

Встановлення
цвинтарі

огорожі

на

Освітлення вулиць: Садова,
Вязівська, частина І.Уса, пров.
Поштовий, Західний
Обладнання
території
біля
придорожнього Хреста памяті
жертвам Голодомору 1932-1933
рр
Влаштування
Небесної Сотні

пам’ятника

вуличного

Створення на базі колишнього
НВК
комунального
підприємства сільської ради та
пожежної команди
Поточний ремонт доріг : Петра

Виконком
Вербівської сільської
ради

Виконком
Вербівської сільської
ради
Виконком
Воронівської
сільської ради
Виконком
Воронівської
сільської ради
Виконком
Дирдинської
сільської ради
Виконком
Дирдинської
сільської ради
Виконком
Дирдинської
сільської ради
Виконком
Журавської сільської
ради
Виконком
Журавської сільської
ради
Виконком
Зеленодібрівської
сільської ради

2,5 км відремонтовано

Виконком

Лебединця, Миколи Байди,
Родини Симиренків, Польова,
Шевченка,
Кушнирівська,
Хутірська
Придбання
баків
роздільного збирання ТПВ

для

Зеленодібрівської
сільської ради

21

-

-

21

-

Придбання 3 баків

80

-

-

80

-

Придбати 1 будинок

50

-

-

100%

-

Поліпшення стану екології

300

-

-

100%

-

Поліпшення криміногенної
ситуації

100

-

-

100

-

Зміна опалення

Придбання житла для дітей
сиріт

60

-

-

60

-

Придбати 1 будинок

Утримання мережі вуличного
освітлення
та
придбання
енергозберігаючих ламп

130

-

-

130

-

Поточний ремонт вул. Довженка
в с.Сегединці

150

-

-

150

-

Ремонт Обеліска Слави

300

-

-

300

-

200

-

-

200

-

100

-

-

100

-

Придбання
енергозберігаючих
світильників
Виконати 50% робіт
по
водогону,
встановлення 200 м
огорожі
вул.
Лемехівська,

Придбання житла для дітей
сиріт
Облаштування 15 місць
роздільного збору сміття
Ремонт вуличного освітлення:
вул. Миру, Шевченка,
Спеціалістів, Толстого, Лісна,
Скіття
Виготовлення ПКД
«Сонечко»

на ДНЗ

Посилити
заходи
щодо
підвищення ефективності та
розширення послуг КП «Старе
село»
Продовжити
заходи
щодо
реконструкції
вуличного
освітлення вулиць: Вишнева,
Польова, Діжева
Подальші
роботи
щодо
реконструкції
місцевого
водогону, встановлення огорожі
на кладовищі
Відновлення
вуличного

350

-

-

350

-

195

-

-

195

-

800 м асфальтного
покриття

Виконком
Зеленодібрівської
сільської ради
Виконком
Ксаверівської
сільської ради
Виконавчий комітет
Мліївської сільської ради
Виконавчий комітет
Мліївської сільської ради
Виконком
Орловецької сільської
ради
Виконком
Орловецької сільської
ради
Виконком
Орловецької сільської
ради
Виконком
Петриківської
сільської ради
Виконавчий комітет
Петропавлівської
сільської ради
Виконавчий комітет
Старосільської
сільської ради,
Виконавчий комітет
Старосільської
сільської ради,
Виконавчий комітет
Старосільської
сільської ради,
Виконком

освітлення

частина вул.Ружина,
Центральна, 40-річчя
Перемоги,
пров.Матросова

Хлистунівської
сільської ради

