НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від

22 грудня 2017 року

№ 1055
смт Новоархангельськ

Про затвердження програми
економічного та соціального
розвитку селища на 2018 рік
Заслухавши інформацію заступника селищного голови Бурдиги М.Д. та розглянувши
проект програми економічного та соціального розвитку селища на 2018 рік, відповідно
до п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму економічного та соціального розвитку селища на 2018 рік,
Програма (додається).

Селищний голова

Шамановський Ю.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
рішенням сесії Новоархангельської
селищної ради 7 скликання
від 22.12. 2017 р. за № 1055

ПРОГРАМА
соціально-економічного та культурного розвитку
смт Новоархангельськ на 2018 рік
Загальні положення
Програму соціально-економічного та культурного розвитку смт Новоархангельськ на 2018
рік (далі Програма) розпрацьовано та затверджено Новоархангельською селищною радою у
відповідності до Законів України:
«Про місцеве самоврядування в Україні»
«Про державне прогнозування та розроблення програм економічного та соціального розвитку
України»
Завдання програми розроблені на основі аналізу поточної ситуації, що утримується в смт
Новоархангельськ Новоархангельського району Кіровоградської області з урахуванням тенденцій
2017 року.
Заходи програми фінансуються за рахунок коштів бюджету Новоархангельської селищної ради,
субвенції та дотацій з бюджетів всіх рівнів, інвестиційних коштів, коштів підприємств, установ,
організацій різних форм власності отриманих як на утримання та розбудову соціальної
інфраструктури смт Новоархангельськ, так і в якості спонсорської підтримки благодійного фонду
«Фонд Сергія Тігіпка».
У процесі виконання програми програма може уточнюватись. Зміни та доповнення до програми
затверджуються сесією Новоархангельської селищної ради за поданням Новоархангельського
селищного голови.
Основна мета програми – забезпечення комфорту та якості проживання жителів смт
Новоархангельськ, безпечного середовища життєдіяльності, що реалізується завдяки
зростаючому економічному розвитку регіону.
Пріоритетність завдань програми
Поліпшення рівня проживання населення через створення нових робочих місць, привабливої
інвестиційної політики з метою створення нових підприємств, зростання рівня оплати праці.
Покращення роботи комунального підприємства КП «Новоархангельський ЖКГ», «Селищний
ринок» для забезпечення надійного функціонування системи життєзабезпечення селища, через
реконструкцію системи водопостачання та водовідведення, оновлення машинно-тракторного
парку та комунального обладнання, ефективне утримання житлового фонду.
Ефективне використання земельних ресурсів, сприяння індивідуальному та колективному
житловому будівництву.
Через функціонування соціально-орієнтовної доступної культурно-освітньої сфери на рівні
державних стандартів, забезпечення зростання культурно-освітнього та духовного потенціалу
мешканців смт Новоархангельськ.
Розширення соціальних послуг.
Соціальна сфера
З метою всебічного зміцнення правових, моральних та матеріальних засад сімейного життя центру
соціального супроводу сім»ї, дітей та молоді:
№
Заходи соціально-економічного
Термін
Відповідал Фінансува
п\п
та культурного розвитку
виконання
ьний
ння
2.1. Постійно впроваджувати правову психологоКомісія у
педагогічну та організаційно-методичну допомогу
справах
сім’ям, з метою створення належних умов для
дітей
при
постійно
10800

2.2.

виховання дітей.
Планові перевірки житлово-побутових умов
проживання
дітей малозабезпечених сімей та сімей, в яких діти
під опікую.(планова сума на пальне) (12 міс.х3 дек.=
36 дек.х10 л.х30 грн. = 10800 грн. )
Забезпечувати сім’ї, що потрапили у складні життєві
обставини належною організаційно-правовою та
соціальною підтримкою.

Новоархан
гельській
сел. раді

Постійно

Комісія у
справах
дітей при
Новоархан
гельській
сел. раді

-

Комісія у
справах
дітей при
Новоархан
гельській
сел. раді
Виконком

-

2.3.

Поширення соціальної реклами, спрямованої на
пропаганду позитивного іміджу сім’ї, суспільства,
цінностей виховання. Популяризація здорового
способу життя. Формування національних сімейних
цінностей.

Постійно

2.4.

Надання одноразової матеріальної допомоги
учасникам антитерористичної операції (3 тис.гр. на
учасника АТО).
Забезпечення соціального супроводу тих категорій
сімей чи громадян, які того потребують
Проведення інформаційних кампаній, спрямованих
на пропаганду усиновлення, пошук потенційних
прийомних батьків
Допомога соціально-незахищеним та мало
забезпеченим сім’ям за підтримки благодійних
організацій, пошук інших, альтернативних шляхів
надання соціального захисту.
По мірі надходження скарг та заяв.

Постійно

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

Селищна
рада
Одноразово

200000.0

Постійно

Виконком

-

По мірі
надходженн
я скарг та
заяв

Комісія у
справах
дітей при
Новоархан
гельській
сел. раді
Виконком
Комісія у
справах
дітей при
Новоархан
гельській
сел. раді
Виконком
Виконком

-

Святкування та надання подарунків до свят згідно
плану роботи Селищної ради та РЦССДМ.
Проведення тематичних заходів по профілактиці
тютюнопаління, вживання наркотиків, профілактиці
СНІД, туберкульозу та гепатиту. (планова сума на
подарунки та спец. заходи)

Згідно
плану
роботи

Проведення профорієнтаційних заходів. Допомога в
працевлаштуванні соціально-незахищених
осіб.(планова сума на придбання наглядної агітації)
Підтримка дітей – сиріт та дітей позбавлених
батьківського піклування. Оздоровлення дітей у
весінньо - літній період в оздоровчому таборі
«Бригантина» та на базі шкільних оздоровчих
таборів, пільгове харчування дітей в ДНЗ.(планове
надання субвенцій закладам освіти)
Придбання путівок на оздоровлення в розмірі 15 тис.
грн.

Постійно

Освіта

-

15000.0

2000.0
Селищна
рада
згідно плану

15000.00

3.1. Сприяння підвищенню якості дошкільної освіти шляхом надання посильної допомоги в організації
навчально – виховної роботи в дошкільних закладах селища.
3.1.1
Поточні ремонти ДНЗ селища( придбання
2018
Селищна
технологічного, спортивного та ігрового
рада,
250000.0
обладнання ) (планова сума) 250000.0
ДНЗ №1, 4
3.2. Для більш широкого охоплення дошкільною освітою населення смт Новоархангельська
дошкільним навчальним закладам селища:
3.2.1.

Прийом іногородніх громадян до ДНЗ селища
здійснювати при відсутності черги громадян смт
Новоархангельська, за наявності вільних місць,
після узгодження з балансоутримувачем закладу.

Постійно

Селищна
рада
Завідувачі
ДНЗ

-

Культура та духовність
Головним завданням Новоархангельської селищної ради на 2018 рік є сприяння і зростанню
культурного потенціалу жителів селища, організацію їхнього дозвілля, підвищення рівня народної
творчості, забезпечення умов для самореалізації талановитої особистості через проведення
різноманітних оглядів, конкурсів фестивалів для різних верств населення; розвиток діяльності
бібліотек,посилення використання їх кадрового потенціалу через участь обласних програмах по
залученню коштів на підвідомчу територію.
4.1.1.
4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

4.1.6

Проведення масових заходів згідно до плану
роботи будинку культури.
Проведення культурно масових заходів
молоді:зустріч з діячами культури та
науки,учасниками «революції гідності, учасниками
бойових дій,ветеранами другої світової
війни.(планові кошти на придбання відповідних
реквізитів;квіти,
кошики,вінки,рушники,патріотична
символіка,пальне) 18000.0
Забезпечення участі колективів художньої
самодіяльності, виконавців у різноманітних
конкурсах за межами селища.
(планові кошти на придбання відповідних
реквізитів;квіти, кошики ,вінки , рушники
патріотична символіка,пальне)40000.0
Поповнення книжкового фонду, проведення
читацьких конференцій, залучення читачів до
бібліотечного фонду.
(придбання картотечної шафи,стільців,) 15000.0
Встановлення пам’ятного знаку жертвам
голодомору 1932-1933 років на місці масових
поховань в с. Синюха
(запланована сума:транспортні
витрати,матеріали,пальне,заробітна плата
робітників)50000.0
Св’яткування (День селища, Івана купала,
Новорічні св’ята) запланована сума:(транспортні
витрати,аксесуари,подарунки)150000.0

Постійно

МБК

ІІІ квартал

МБК
18000.0

Постійно

МБК
40000.0

Постійно

II квартал

Постійно

Завідувачі
бібліотека
ми

селищна
рада

Виконком
селищної
ради

15000.0

50000.0

150000.0

4.1.7

Придбання для потреб МБК № 1 та сільських
клубів с. Солдатське та с. Синюха музикальних
інструментів та аксесуарів

Постійно

селищна
рада

50000.0

Охорона навколишнього середовища
5.1. Головною метою заходів в цьому напрямку є покращення екологічного стану селища, належне
утримання зелених насаджень, скверів, клумб.
5.1.1.
Реалізація програми покращення стану
2018
КП
50000.0
каналізаційного господарства на 2017-2018 роки.
«Новоарха
нгельський
ЖКГ»
5.1.2. Упорядкування площадки ТПВ
2018
КП
(запланована сума; транспортні росходи,робота
«Новоарха
механізмів
нгельський
900000.0
пальне,заробітна плата)
ЖКГ»
Рекультивація звалища – 900000.0 тис. грн..

5.1.3.

Забезпечення 100 % обхвату жителів приватного
сектору, та приватних підприємців селища
послугами з вивезення ТПВ.

2018

5.1.4.

Заходи з озеленення селища.(придбання
кущів,дерев)

2018

КП
«Новоарха
нгельський
ЖКГ»
Селищна
рада, КП
«Новоарха
нгелський
ЖКГ»

15000.0

6. Комунальні підприємства селища
6.1

Запровадження обліку надходження плати за
комунальні послуги з будинків та об,єктів
господарювання.

2018

6.2.

Вносити та узгоджувати пропозиції що до
посилення контролю за якістю послуг у житлово
комунальній сфері

2018

6.3.

Продовжити запровадження обліку та регулювання
обсягів споживання холодної води

2018

6.4.

Утримувати на належному рівні якість
обслуговування
населення

2018

6.5

Поховання безродніх(5осіб)планова сума15000.0

КП
«Новоарха
нгельський
ЖКГ»
селищна
рада.
Селищна
рада, КП
«Новоарха
нгельський
ЖКГ»
Селищна
рада,КП
«Новоарха
нгельський
ЖКГ»
КП
«Новоарха
нгельський
ЖКГ»
15000.0

6.7.

Проводити постійний контроль,згідно з державним
стандартом,якості питної води на постачання якої
видаеться дозвіл.

2018

6.8.

«Будівництво очисних споруд та розподільної
системи водогону» в смт Новоархангельськ (згідо
плану спів- фінансування)
Відновлення каналізаційних систем в
багатоквартирних будинках по вул. Садова № 48,
вул. Маланюка № 38, вул. Центральна № 73 та вул.
Набережна № 23 в смт Новоархангельськ.

2017-18

6.9.

2018

Санепідем
станція КП
«Новоарха
нгельський
ЖКГ»
Селищна
рада
Селищна
рада КП
«Новоарха
нгельський
ЖКГ»

10%

50000.0

Благоустрій селища
Основним завданням щодо реалізації заходів з благоустрою смт Новоархангельськ у 2018 році є
забезпечення належного утримання та поліпшення санітарного та естетичного стану підвідомчої
території.
В першу чергу це є:
7.1.
Проведення поточного та капітального ремонту
2018
Селищна
вулично-шляхової мережі з облаштуванням
рада
тротуарів(капітальний ремонт вулиць
1070000.0
селища:Молодіжна 1070000.0,Пархоменка
1300000.0
1300000.0, Максимчука 1400000.0, Чкалова
1400000.0
570000.0, (виготовлення технічної документації
570000.0
49914.0).
49914.0
7.2.
Утримання в належному санітарному та
2018
Селищна
естетичному стані місць відпочинку та масового
рада
30000.0
перебування людей.(обстеження пляжів
відповідними службами МЧС,заробітна плата
рятівників на пляжах,заробітна плата працівників
благоустрою, пальне)
7.3.
Поточне утримання пам’ятних знаків, пам’ятників,
Постійно
Селищна
545000.0
та кладовища смт Новоархангельськ.
рада
7.4.
Ліквідація стихійних сміттєзвалищ, обкошування
Постійно
Селищна
алергенів та бур’янів на підвідомчій території.
рада
7.5.
Встановлення та відновлення засобів регулювання
Постійно
Селищна
дорожнього руху.(придбання дорожних знаків,
рада
10000.0
нанесення дорожної розмітки)
7.6.
Реконструкція вуличного освітлення по вулицях та
І квартал
Селищна
перевулках
рада
с.Синюха,с.Журівка,с.Солдатське(поточний ремонт
60000.0
з залученням спецтехніки ПАТ
«Кіровоградобленерго»оплата за фактично
виконаний обсяг робіт)
7.7
Капітальне будівництво вуличного освітлення по
Постійно
Селищна
вулицях смт Новоархангельськ( виготовлення
рада
проектно-кошторисної документації,придбання
250000.0
ліхтарів улаштування вуличного освітлення з
залученням спецтехніки ПАТ
«Кіровоградобленерго» оплата за фактично
виконаний обсяг робіт» (По мірі виготовлення
проектно - технічної документації.)

7.8.

Зріз аварійних гілок, дерев. (заплановані
кошти:Спецтехніка за фактично виконаний обсяг
робіт)

2018

7.9

2018

7.12

Організація заходів щодо належного утримання
пам’ятників культури,пам’ятних знаків,меморіалів
та обелісків.
Придбання через систему «Прозоро» контейнерів
для ТВП
Прибирання вулиць від снігу в зимовий період
(пальне,посипочний матеріал,заробітна плата)
180000.0-200000.0
Виготовлення містобудівної документації

7.13

Благоустрій паркової зони

2018

7.10
7.11

2018
2018

2018

Селищна
рада, КП
«Новоарха 50000.0
нгельський
ЖКГ»
Селищна
рада
Селищна
рада
Селищна
рада

200000.0

Селищна
рада
Селищна
рада

250000.0

180000.0

100000.0

Медицина
8.1. У зв’язку зі змінами в законодавстві та передачею фінансування ФАП з МОЗ України на місцевий
бюджет надавати посильну допомогу щодо пошуку джерел фінансування ФАП МОЗ України в 2018
році орієнтовно до обсягів фінансування 2017 року

8.1.1.

Виділення коштів для поповнення медицинських
препаратів та ліків

2018

Селищна
рада

10000.0

На протязі 2018 року систематично, цілеспрямовано надавати будь-яку допомогу на всіх рівнях
підприємствам, установам та організаціям селища, представникам приватного бізнесу для
стабільної роботи, залучення коштів до бюджету селищної ради, підвищення рівня зарплат,
купівельної спроможності населення.
Створювати привабливий інвестиційний клімат,
заохочувати
намагання щодо створення нових виробничих потужностей, робочих місць
незалежно від форм власності. Широко використовувати практику складання соціальних угод,
залучати населення до управління комунальним майном та його ефективного використання, для
стабільного розвитку добробуту мешканців смт Новоархангельськ.

Селищний голова

Шамановський Ю.П.

