
 
Програма соціально-економічного і культурного розвитку Скалатської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2017 рік 
Програма економічного і соціального розвитку Скалатської міської 
об’єднаної територіальної громади на 2017 рік (надалі Програма) розроблена 

виконавчим комітетом на основі аналізу поточної ситуації в господарському комплексі 
міської ради та прогнозів і пропозицій підприємств і організацій, виходячи із загальної 
соціально-економічної ситуації, що склалася на відповідній території, з урахуванням 
можливостей та місцевих ресурсів, відповідно до пріоритетних напрямків розвитку 
населених пунктів громади. Програма розроблена на підставі Закону України «Про державне 
прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» від 
23.03.2000 р. № 1602- ІІІ; постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. № 621 
«Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку 
та складання проекту державного бюджету»; вимог до реалізації Плану дій “Україна – ЄС», 
Розпорядження КМУ від 01.10.2014 року № 902 «Про національний план дій з відновлюваної 
енергетики на період до 2020 року» та Стратегії інноваційногорозвитку України на 2010 – 
2020 років умовах глобалізаційних викликів». 

Мета Програми 
Основною метою Програми є створення умов для повноцінного функціонування 

об’єднаної громади. 
Розвиток Скалатської міської об’єднаної територіальної громади,  що вимагатиме 

реалізації пріоритетів у соціальній та економічних сферах із запровадженням чіткої взаємодії 
зі всіма гілками влади. Мета програми полягає у забезпеченні сталого соціально-
економічного, екологічного і культурного розвитку територіальної громади, створення нових 
робочих місць, підвищення рівня життя населення. У процесі виконання Програма може 
уточнюватися. Зміни та доповнення будуть затверджуватися сесією об’єднаної 
територіальної громади за поданням голови або відповідних постійних депутатських комісій. 
Заходи,що включені в Програму можуть бути реалізовані за умови наявності коштів. 

База Програми 
- основні показники економічного і соціального розвитку на 2017 рік, комплекси 

макроекономічних та галузевих прогнозів державних, обласних, місцевих та галузевих 
програм.  

І. Цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку на 2017рік 
1.1. Оцінка тенденцій соціально-економічного розвитку громади за 9 місяців 2016 

року. Діяльність виконавчого комітету та депутатського корпусу міської ради на протязі 9 
місяців 2016 року була спрямована на вирішення основних завдань, проводилась робота 
спрямована на забезпечення вирішення проблемних питань. В цілому доходну частину 
загального фонду бюджету міської ради за 9 місяців 2016 рік виконано на 129,08%, ( при 
плані на 9 місяців 11238810 грн. надійшло – 14507540,8грн); В структурі надходжень питому 
вагу займають податок за землю з фізичних та юридичних осіб, акцизний збір та інші. 

 Протягом 9 місяців 2016 року за рахунок бюджетних коштів було:  
- проведено впорядкування сільських кладовищ громади використані бюджетні кошти 

на суму 42,816 тис. грн..; 
 - впорядкування сміттєзвалищ на суму 50 тис. грн.  
- проведено поточний ремонт дороги з твердим покриттям в селах громади на суму 

60,58 тис. грн.. 
 - надано матеріальну допомогу учасникам АТО в сумі 55 тис. грн. 
 - придбано основні засоби за рахунок бюджету розвитку на суму 50тис. грн. 
 - 495 тис. грн. співфінансування шкільний автобус; 
-123 тис. грн. освіта; 
-33.980грн. територіальний центр –допомога пристарілим; 
-43.800 грн ремонтні роботи в будинку культури; 
-171 тис. грн. встановлення водонапірної башти. 



На даний час розпочато капітальний ремонт: сільських клубу у селех Зарубинці, Криве, 
Хоптянка,  використовуються кошти в сумі 776,557 тис. грн. це кошти державної субвенції 
на формування інфраструктури ОТГ. Завершується капітальний ремонт доріг в селах 
Остап’є, Полупанівка  планується використати кошти на суму 2207,204 тис. грн. кошти 
державної субвенції на формування інфраструктури ОТГ. 

Основним напрямом господарської діяльності на території громади в 2016 році є 
сільськогосподарське виробництво, а також підприємницька діяльність з надання послуг та 
торгівля. Загальна площа ріллі по громаді становитиме 17059,4116 га. Основні 
сільськогосподарські підприємства: ТОВ «Агро - Млин» - вирощування рослинницьких 
культур таких як: кукурудза, пшениця, ячмінь, соя, розторопша, гречка, ріпак. ТОВ 
«Новосілка» - вирощуваннясільськогосподарськоїпродукції.Фермерськегосподарство 
«АМЕТИСТ» - вирощування овочів. ФГ «Щедра нива» - вирощування с/г продукції. ФГ 
«Золотий жайвір» - вирощування с/г продукції. ФГ «Барселона» - вирощування с/г продукції. 
ФГ «Новагріс» - вирощування с/г продукції. ФГ «Поділля -Агро» - вирощування с/г 
продукції. ФГ «Золота діброва» - вирощування с/г продукції. ПП «Скалатхлібпромбуд.  ПП 
«Дари ланів» - вирощування с/г продукції. ПАП «Відродження» - вирощування с/г продукції. 

ТОВ «Хутір» ЛТД - виготовляє сучасні бетонні вироби. ТОВ «Кар'єр Новосілка» - 
пропонує такі товари як: камінь для фундаментів, камінь для огорож, камінь для 
декоративних споруд, щебінь всіх фракцій.«Полупанівський кар'єр» - камінь для 
будівництва, випалу вапна; щебінь фракції 20×40.  ТзОВ «Кар'єр Городниця» -виготовляє 
вапнякову продукцію власного виробництва. ТОВ «Скалатпродукти» - заготовка великої 
рогатої худоби. ТОВ « Агропарк» -забій великої рогатої худоби. ТДВ «Шустов - Спирт» 
виробляє лікеро-горілчані напої. «Полупанівський кар'єр» видобуває камінь для будівництва, 
щебінь фракції 20×40.  Млин розміщений в с. Криве. "Скалатська фабрика "Лотос". 
Товариство «Кури-цех» в с. Новосілка – вирощування курей.  

2. Цілі та завдання програми на 2017 рік: 
 Метою зміцнення позитивних тенденцій розвитку громади, вирішення нагальних 

проблем в економічній та соціальних сферах підвищення добробуту населення протягом 
2017 року передбачається: 

 Економічна та соціальна політика спрямовуватиметься на розв’язання наступних 
проблем:  

- в соціальній політиці: недостатній розвиток ринку соціальних послуг; наявність 
прихованої заборгованості із виплати заробітної плати; недостатній рівень заробітної плати 
по окремих підприємствах; ріст безробіття серед населення;  

- в гуманітарній сфері: недосконалий рівень діяльності та матеріально-технічної бази 
закладів охорони; 

- екологічні проблеми: недостатній розвиток індустріальних методів по роботі з 
побутовими та виробничими відходами; постійне зростання смертності та захворювання; 
погіршення якості питної води; (реконструкція водопроводів ) на території новоутвореної 
територіальної громади;  

- організаційні та економічні проблеми: невідповідність вартості комунальних платежів 
якості наданих послуг; низька інноваційна активність підприємств; залежність основних 
бюджетоутворюючих галузей народного господарства від впливу природних умов та від 
кон’юнктури зовнішнього ринку;  

- проблеми структурної реформи: висока вартість кредитних ресурсів; нез- 
прогнозовані ризики від введення нового Податкового кодексу; відсутність в регіоні 
кваліфікованих кадрів в галузі інновацій, трансферу технологій, та розвинутої 
інфраструктури інвестиційної діяльності, недостатній рівень фінансової підтримки малого 
бізнесу за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів. 

Основні цілі на 2017 рік: 
 1.Розвиток інфраструктури села; 
 2. Сприяння всебічному розвитку фермерських господарств; 



 3.Налагодження ефективної співпраці інвесторів з органами місцевого самоврядування, 
спрямованої на реалізацію інвестиційних проектів у галузі агропромислового комплексу та 
залучення вітчизняних та іноземних інвестицій; 
 4.Проведення виставково-ярмаркової діяльності задля підвищення конкурентоспроможності 
та виходу продукції товаровиробників села на зовнішні ринки збуту продукції;  
5.Забезпечення сталого розвитку сільських територій та підвищення рівня життя сільського 
населення;  
6.Здійснення контролю за станом дотримання вимог земельного законодавства. Кількісні 
критерії , що будуть свідчити про реалізацію цілей:  
- надходження до місцевого бюджету коштів від використання земельних ділянок ( не 
витребуваних земельних часток паїв);  
- укладання Угод про соціально-економічне партнерство між орендарями землі та сільськими 
громадами для досягнення стабільного соціального та економічного розвитку. 

2.1 В промисловості, транспорті та зв’язку: 
- сприяння безперебійному забезпеченню потреб населення у перевезеннях автомобільним 
транспортом, в тому числі і пільгової категорії громадян;  
- продовження створення сприятливих конкурентних умов у різних сегментах ринку послуг 
зв’язку;  
- проведення ремонту та реконструкції доріг з твердим покриттям протягом 2016 року 
освоїти кошти в сумі 1000тис.грн. 

2.2. В соціальній сфері: 
- створення умов по підвищенню рівня життя населення; 
 - забезпечення виконання соціальних програм, що фінансуються за рахунок бюджетів усіх 
рівнів; 
 - збереження та оновлення існуючої соціальної інфраструктури сільської ради; - підвищення 
зайнятості сільського населення. 

3. Соціальна політика 
 3.1. Зайнятість населення та ринок праці. Забезпечити укладення договору з центром 
зайнятості на громадські роботи та передбачити кошти на реалізацію цього договору.  

Основні проблеми: 
- працевлаштування неконкурентоспроможних верств населення (інвалідів, молоді, особливо 
випускників навчальних закладів);  
- нелегальна зайнятість і нелегальна трудова міграція;  
- низька ефективність залучення інвестицій, які забезпечують розширення сфери 
використання праці у сільській місцевості. 

Основні цілі: 
- збільшення чисельності зайнятого населення; 
 - підтримка самостійної зайнятості населення; 
 - створення нових та легалізація існуючих робочих місць; 
 - сприяння у працевлаштуванні зареєстрованих безробітних.  

Критерії досягнення цілей: 
 - активізація процесу створення нових робочих місць в усіх сферах економічної діяльності;  
- підвищення рівня взаємодії з районним центром зайнятості та роботодавцями, що 
провадять свою діяльність на території громади.  

3.2. Соціальне забезпечення. 
 Протягом 2016 року вирішувалися питання щодо поліпшення соціального обслуговування 
пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян територіальним центром соціального 
захисту населення. Протягом 2016 року пільговим категоріям призначено адресну грошову 
допомогу на тверде паливо та оформлено документи на призначення субсидій на опалення 
використання пільг. 

Основні цілі: 
 - підвищення соціальних гарантій сім’ям з дітьми та іншим вразливим верствам населення; 
 - сприяння залученню благодійної допомоги для вирішення проблем найбільш незахищених 
верств населення.  



Критерії досягнення цілей: 
 - вчасне виявлення соціально незахищених категорій громадян та проведення 
роз’яснювальної роботи щодо оформлення Державних соціальних допомог відповідно до 
чинного законодавства; 
 - постійне підвищення рівня обслуговування незахищених верств населення,  
- матеріальна допомога учасникам АТО та їх сім’ям за рахунок місцевого бюджету 100 тис. 
грн.;  

4. Гуманітарна сфера. 
4.1. Охорона здоров’я населення. На території Скалатської міської ради знаходяться: - 3 
амбулаторії загальної практики сімейної медицини, 12 фельдшерсько-акушерських  пунктів, 
1 лікарня. 

Основні цілі: 
- забезпечення максимального проходження флюорографічного обстеження населення 
громади;  
 - покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я та відповідного 
оснащення; проведення ремонту у ФАП-ах громади. 
 Критерії досягнення цілей: 
 - збереження лікувально-профілактичних закладів громади;  
- сприяти матеріальному забезпеченню цих закладів; 
- вирішення питання кадрового забезпечення.  

4.Освіта 
Освітня галузь громади представлена: - п’ять ЗОШ І-ІІІ ступенів, чотири - ЗОШ І-ІІ ступенів  
3 школи І ступеня, десять дошкільних навчальних закладів. В школах організовано роботу 
творчих груп, спортивних секцій, шкіл передового педагогічного досвіду. Педагогічні 
колективи шкіл забезпечують здоровий відпочинок своїх вихованців, ініціюючи 
максимальну участь дітей у походах, екскурсіях по рідному краю. В школах і дошкільному 
навчальному закладі проведено поточні ремонти. Проведено відповідні заходи, щодо 
забезпечення відповідного теплового режиму класних кімнат в опалювальний період 
проведено реконструкцію опалення в Новосілківській ЗОШ І-ІІ ст.-194,08477тис.грн. кошти 
державної субвенції, перекрито дах Староскалатської школи- 221,712 тис. грн., проведено 
капітальний ремонт даху актового залу у с. Старий Скалат на суму 186,752 тис. грн. – кошти 
державної субвенції. 

Основні цілі: 
 - впровадження сучасних інформаційних технологій у навчально-виховний процес 
державного стандарту початкової освіти;  
- виконання завдань соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування; 
 - сприяння забезпеченості шкіл педагогічними працівниками відповідної фахової 
підготовки; 
 - задоволення потреби громади у дошкільних закладах;  
- організація відповідних умов для забезпечення навчального процесу; 
 - оздоровлення дітей в дитячому дошкільному закладі. 
 Критерії досягнення цілей:  
- забезпечення реалізації відпочинку та оздоровлення дітей на період 2017року; - духовні 
орієнтири позашкільної освіти; 
 - організація харчування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також 
на оздоровлення даних категорій дітей влітку передбачити в бюджеті на 2017 рік кошти в 
сумі 10000 грн.  

4.3. Культура 
 Процес розвитку української нації, її духовного відродження, традицій, мови значною мірою 
залежить від ефективності роботи закладів культури, які спрямовують свою діяльність на 
збереження та розвиток культурної спадщини, зміцнення матеріально-технічної бази, 
збереження меморіалів, пам’яток, пам’ятних місць, воїнських поховань. Протягом 2016 року 
збережено мережу закладів культури. Повністю забезпечено потребу у коштах на виплату 



заробітної плати. В бюджеті 2017 року передбачити кошти для покращення матеріально-
технічної бази, придбання інвентар’я, проведення ремонту, опалення.  

Основні проблеми: 
- збільшення рівня фінансування галузі; 
 - закріплення кадрів;  
- забезпечення повноцінного функціонування закладів культури.  

Основні цілі: 
Виходячи з необхідності збільшення духовно-інтелектуального потенціалу у 2016 році 
передбачається забезпечити: 
 - збереження та якісний розвиток мережі закладів культури; 
 - збереження історико-культурної спадщини;  
- повноцінну діяльність творчого потенціалу галузі; 
 - покращення матеріально-технічної бази - виділити кошти та провести ремонт Скалатського 
будинку культури. 

Критерії досягнення цілей: 
 - продовження традиції участі творчих колективів громади у культурних заходах, що 
проводяться на рівні району; 
 - забезпечення виконання відповідних програм розвитку галузі;  
- підвищення рівня виконавської майстерності, підтримка існуючих колективів.  

4.4 Фізичне виховання і спорт. 
 На території громади міський стадіон, функціонують футбольні поля, спортивні 
майданчики, спортивні зали  у  школах. Цей спортивний потенціал використовується під час 
проведення сільських змагань. 
Основні проблеми: 
 - обмеженість обсягів фінансування сфери фізичної культури і спорту. 

Основні цілі: 
 - забезпечення належних умов для розвитку спорту на селі; 
 - сприяння участі кращих спортсменів села в районній спортивній спартакіаді; - підвищення 
ефективності роботи спортивних майданчиків, футбольних полів, спортивного залу, 
збільшення кількості осіб, що займаються спортом; 
 - забезпечення ремонту, реконструкції та оснащення спортивних споруд за місцем 
проживання. 

Критерії досягнення цілей: 
- фінансування масових заходів з фізичної культури і спорту; - фінансування благоустрою 
стадіону;  
- збільшення кількості населення, представників різних верств, які займаються всіма видами 
фізкультурно-оздоровчої роботи, в тому числі за місяцем проживання; 
 - збільшення кількості дітей та підлітків, залучених до занять у секціях;  

4.5. Молодіжна політика 
Громада  реалізовує державну політику стосовно дітей, молоді, сім’ї та жінок на своїй 
території, залучення молоді до участі у громадському житті, впровадження нових форм 
виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З метою 
впровадження нових форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, в сільській раді ведеться робота щодо поповнення банку даних громадян та 
сімей, які готові взяти на виховання дітей. Значна увага приділяється оздоровленню дітей та 
підлітків. Протягом оздоровчого періоду поточного року оздоровлено дітей з багатодітних та 
малозабезпечених сімей. Молодь приймає активну участь у художній самодіяльності села і 
представляє територіальну громаду на огляді художньої самодіяльності в районі. 

Основні проблеми: 
 - недостатнє забезпечення матеріально-технічної бази для позашкільної роботи та гуртків; 
 - забезпечення працевлаштування на селі молоді. 

Основні цілі: 
 - сприяння розвитку молодіжного житлового будівництва на території сільської ради;  



- розвиток та підтримка молодіжного підприємства, забезпечення прав та гарантій молоді на 
ринку праці; 
 - всебічна підтримка обдарованих дітей та молоді; 
 - активізація роботи щодо впровадження нових форм виховання дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування.  

6. Торгівля та побутові послуги населенню 
 Сфера внутрішньої торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування 
населення є важливою складовою внутрішнього ринку і відіграє значну роль як у формуванні 
загального економічного потенціалу громади, так і у забезпеченні потреб населення в 
товарах і послугах на території громади. Політика у сфері внутрішньої торгівлі спрямована 
на забезпечення стабілізації споживчого ринку для задоволення соціальних потреб 
населення, підвищення ефективності правового захисту комерційних відносин між 
товаровиробниками, продавцями і споживачами на всіх етапах просування товарів. Потреба 
населення в основних продовольчих та господарських групах товару забезпечується в 
достатній мірі за прийнятними цінами.  

Основні проблеми: 
 - недосконалість системи контролю за якістю і безпекою продукції, яка б гарантувала 
споживачам придбання споживчих товарів належної якості; 
 - відсутність побутових послуг на території громади.  

Основні цілі: 
 - пошук шляхів вирішення питання забезпечення населення необхідними видами побутових 
послуг. Критерії досягнення цілей:  
- співпраця з власниками об’єктів торгівлі . 

7.Розвиток малого та середнього підприємництва 
7.1 Зменшення бар’єрів для підприємницької діяльності: 

- перегляд нормативно - правових актів з метою їхнього впливу на  бізнес; 
- вдосконалення процедури видачі документів; 
- створення ЦНАП; 
- запровадження електронного документообігу між ЦНАП та суб’єктами надання  
адміністративних послуг. 

7.2 Вдосконалення  інфраструктури підтримки МСП 
Створення інформаційного ресурсу (веб – сайту) для підприємців, який буде містити 
необхідну інформацію про застосування та ведення бізнесу, 
-на базі ЦНАП створити консультативні пункти; 
Надання професійних консультацій, порад успішними підприємцями початківцям, щодо 
відкриття власної справи. 

- Аналіз діяльності об’єктів інфраструктури підтримки МСП та вироблення 
відповідних рекомендацій. 

7.3 Підвищення обізнаності підприємців щодо можливості залучення фінансової допомоги 
- інформування підприємців про грантові й кредитні можливості, проведення тренінгів для 
місцевих МПС із підготовки грантових та кредитних заявок. 
Перелік завдань, заходів та показників Програми економічного і соціального розвитку 

Скалатської міської  ради ОТГ на  2017 рік 

№ п/п 
Завдання, заходи та показники Програми 
економічного і соціального розвитку Скалатської 
міської  ради на 2017 роки 

Термін 
виконання 
 

Сума, 
тис.грн 

1 

Створення центру надання адміністративних 
послуг(ЦНАП)(Капітальний ремонт,облаштування 
приміщення, влаштуванням заїздів і пандусів для 
людей з обмеженими фізичними можливостями 
придбання оргтехніки) Проектування та виконання 
робіт з використанням енергозберігаючих технологій 

2017р.  



2 
Капітальний ,ямковий , поточний ремонт доріг 
населених пунктів громади . Проектування 
будівництва об’їзної дороги  

  

3 

Впровадження енергозберігаючих технологій при 
заміні віконних блоків та дверей 
 в садочках, школах, будинках культури,в ОТГ. 
Проектування та виконання робіт з використанням 
енергозберігаючих технологій. 

  

4 

. Благоустрій сіл та Скалатської міської ради  
вивезення вуличного змету ,прибирання кладовищ 
,вирубування кущів в парках ,благоустрій культових 
споруд ,придорожніх смуг , могил та пам’ятників , 
встановлення дитячих та спортивних майданчиків . 

  

5 
Будівництво,реконструкція , заміна водопровідних та 
каналізаційних мереж .   

6 

Виготовлення проектно–кошторисної документації на 
реконструкцію вулиць ,на капітальний ремонт 
тротуарів  розроблення проекту по водопостааннюта 
водовідведенню населених пунктів  

  

7 
Сприяння організації проведення культурних і 
спортивних заходів в громаді    

8 
Озеленення вулиць  

  

9 Придбання спецтехніки    

 
 

8. РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 
Виконання запланованих завдань та основних показників економічного і соціального 

розвитку громади на 2017 рік забезпечить:  
1.Збільшення надходжень до державного та місцевого бюджетів.  
2.Збільшення обсягів залучених інвестицій в економіку громади  
3.Покращення якості роботи об’єктів інфраструктури.  
4.Підвищення якості та доступності надання медичної допомоги.  
5.Стабілізація і розвиток мережі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів 

відповідно до потреб кожного населеного пункту та з урахуванням демографічної ситуації.  
 

 
 


