Додаток 1
до програми
Заходи щодо реалізації Програми економічного і соціального розвитку Шалигинської об’єднаної громади на 2018 рік
№ з/п Заходи

Термін
виконання

Відповідальний
виконавець

Джерела та обсяги фінансування,

Державни
й бюджет
1

2

3

4

5

Обласни
й бюджет

Районн
ий
бюджет

6

тис. гривень

Селищний
бюджет
7

Інші
джере
ла
8

Очікувані
результати
виконання
заходу

9

1. Розвиток реального сектору економіки та інфраструктури
1.1. Інвестиційна діяльність
Завдання 1. Формування інвестиційних пропозицій
1

2

Створення бази земельних
ділянок, виробничих
приміщень та інвестиційних
проектів всіх форм власності
що можуть бути використані
для створення нового або
розширення існуючого бізнесу
Виготовлення документації з
землеустрою

Впродовж
2018 року

Відділ
земельних
ресурсів,
архітектури та
містобудуванн
я

Впродовж
2018 року

Відділ
земельних
ресурсів,
архітектури та
містобудуванн
я

Формування
інвестиційних
пропозицій
ОТГ

Всього по
завданню 1
Завдання 2. Поширення інформації про інвестиційний потенціал ОТГ та адміністративний супровід інвестиційних проектів
1

Презентація інвестиційного
потенціалу ОТГ в рамках
регіональних, національних та
міжнародних заходів

Впродовж
2018 року

Управління
фінансів та
економічного
розвитку
селищної ради

Залучення
потенційних
інвесторів до
реалізації
інвестиційних
пропозицій
Забезпечення
2
Супровід інвестиційних
Впродовж
ефективної
проектів
2018 року
реалізації
інвестиційних
проектів,
3
Сприяння створенню нових
Впродовж
Управління
Створення
підприємств та розширенню
2018 року
фінансів та
нових робочих
виробництва на діючих
економічного
місць,
промислових підприємствах
розвитку
збільшення
селищної ради
дохідної
частини
міського
бюджету
Завдання 3. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури громади
1.

Формування переліку об'єктів
фінансування яких буде
здійснюватися за рахунок
коштів державного фонду
регіонального розвитку

Впродовж2
018 року

2

Залучення відповідно до
законодавства
позабюджетних коштів з
метою розбудови соціальної

Впродовж
2 018 року

Виконавчий
комітет ,
управління
фінансів та
економічного
розвитку
селищної
ради
Виконавчий
комітет ,
управління
фінансів та

Розбудова та
поліпшення
стану об’єктів
інженернотранспортної
та соціальної
інфраструктур
и громади
104,3

інфраструктури у сільській
місцевості

3.

4.

5.

Формування переліку об’єктів,
фінансування яких буде
здійснюватися за рахунок
субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам
на здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку об’єднаної громади
Формування переліку
об’єктів, фінансування яких
буде здійснюватися за
рахунок бюджету розвитку
обласного бюджету

Впродовж
2 018 року

Формування переліку
об’єктів, фінансування яких
буде здійснюватися за
рахунок коштів цільового
фонду розвитку інженернотранспортної та соціальної
інфраструктури у складі
спеціального фонду
селищного бюджету

Впродовж
2 018 року

Впродовж
2 018 року

економічного
розвитку
селищної
ради
Виконавчий
комітет ,
управління
фінансів та
економічного
розвитку
селищної
ради
Виконавчий
комітет ,
управління
фінансів та
економічного
розвитку
селищної
ради
Виконавчий
комітет ,
управління
фінансів та
економічного
розвитку
селищної
ради

Всього по
завданню 3
Пріоритет 1.2 Транспорт та транспортна інфраструктура
1.

Відшкодування втрат
автомобільних перевізників
від перевезень пільгових
категорій пасажирів на міжобласних

Впродовж
2 018 року

Виконавчий
комітет ,
управління
фінансів та

104,3

15,4

Забезпечення
беззбиткової
діяльності
автомобільних

маршрутах

економічного
розвитку
селищної
ради
2.
Утримання, ремонт існуючих
Впродовж
Виконавчий
та встановлення нових
2018 року
комітет ,
автобусних зупинок
управління
фінансів та
економічного
розвитку
селищної
ради
3.
Надання пропозицій для
Впродовж
Виконавчий
удосконалення, у разі
2 018 року
комітет,
необхідності, розкладів руху
управління
автобусів приміського
фінансів та
сполучення
економічного
розвитку
1.4. Житлово-комунальне господарство та житлова політика

перевізників

40,0

Поліпшення
якості
обслуговуванн
я населення

Завдання 1. Підвищення якості надання житлово-комунальних послуг
1

Проведення роз’яснювальної
роботи та сприяння
створенню ОСББ

2

Реалізація цільової програми
підтримки індивідуального житлового
будівництва «Власний дім» на
2017-2018 роки

Впродовж
2018 року

Впродовж
2018 року

Відділ
земельних
ресурсів,
архітектури
та
містобудуван
ня
Виконавчий
комітет

Підвищення
впливу
мешканців на
управлі-ння
житловим
фондом
50,0

Поліпшення
житлових умов
жителів
сільської
місцевості,
збільшення
обсягів
індивідуальног

о житлового
будівництва на
селі, розвиток
сільської
інфраструктур
и
Всього по
завданню 1

50,0

Завдання 2. Благоустрій
1.

Грейдерування
доріг
нетвердим покриттям

2.

Поточний ремонт
кладовища

3.

Видалення аварійних дерев

4.
5.
6.
7.
8.

з

огорожі

Селищна
рада,
КП
«Турбота»
Селищна
рада,

Селищна
рада,
Озеленення територій
Селищна
рада,
Впродовж
Скошування трави
Селищна
2018 року
рада,
. Поточний ремонт колодязів
Селищна
рада,
Ліквідація стихійних звалищ
Селищна
рада,
Поточний ремонт систем
Селищна
вуличного освітлення по
рада,
Всього
по
завданню 2
Всього
по
пріоритету
1.4.Енергозабезпечення та енергозбереження

20,0

181,6

60,0
30,0
15,0
17,5
15,0
50,0
389,1
449,1

Покращення
благоустрою
населених
пунктів

Завдання 1.Забезпечення всіма категоріями споживачів повних та своєчасних розрахунків за спожиті енергоносії
1

2.

3

4

Моніторинг обсягів
споживання та стану
розрахунків споживачів
громади за використані
енергоносії

Впродовж
2 018 року

Управління
фінансів та
економічного
розвитку

Контроль за дотриманням
затверджених лімітів
споживання енергоносіїв
розпорядниками бюджетних
коштів
Забезпечення своєчасної та
повної оплати усіма
категоріями споживачів
громади вартості спожитих
енергоносіїв
Заміна ламп розжарювання на
енергозберігаючі в
бюджетних закладах району

Впродовж
2 018 року

Управління
фінансів та
економічного
розвитку

Впродовж
2 018 року

Виконавчий
комітет,
підприємства
- надавачі
послуг
Впродовж2 Відділ освіти,
018 року
молоді та
спорту, відділ
культури,
Амбулаторія
ЗПСМ
1.6. Підвищення рівня підприємницької активності, розвиток малого та середнього

Забезпечення
економного
використання
енергоносіїв,
своєчасність
розрахунків за
них
Забезпечення
економного
споживання
енергоносіїв
Підвищення
рівня
розрахунків за
спожиті
енергоносії
Зменшення
споживання
електроенергії
бюджетними
закладами
громади

Завдання 1. Дерегулювання підприємницької діяльності та усунення адміністративних бар’єрів для розвитку підприємництва
1

Забезпечення ефективної
реалізації засад державної
регуляторної політики

Впродовж
2018 року

Управління
фінансів та
економічного
розвитку та
відділи
селищної
ради

Недопущення
прийняття
економічно
недоцільних та
неефективних
регуляторних
актів та
забезпечення

передбачувано
сті
регуляторної
діяльності
Всього по
завданню 1
Завдання 2. Ресурсно-фінансова підтримка підприємництва
1

2

Залучення суб’єктів малого
підприємництва до участі в
конкурсному відборі на
часткове відшкодування з
селищного бюджету
відсоткових ставок за
кредитами, залученими для
реалізації інвестиційних
проектів.
Організаційна підтримка
участі суб’єктів
підприємництва в бізнесфорумах, конференціях,
семінарах, регіональних та
міжнародних виставковоярмаркових заходах та
конкурсах, у тому числі
відшкодування вартості
оренди приміщень по
виставково-інвестиційних
заходах

Впродовж
2018 року

Виконавчий
комітет
управління
фінансів та
економічного
розвитку
селищної
ради

Впродовж
2018 року

Всього по
завданню 2
Всього по
пріоритету
Пріоритет 1.5. Споживчий ринок
2. Соціальний та гуманітарний розвиток

-

50,0

Сприяння
розвитку
підприємництв
а створення
нових робочих
місць

13,0

Сприяння
розвитку
підприємництв
а,
налагодженню
нових
економічних
відносин,
впровадження
в життя
підприємницьк
их ідей.

63,0

Пріоритет 2.1. Зайнятість населення та ринок праці
Завдання 1. Розширення сфери застосування праці та стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць
1.

2.

3.

Призначення відповідальної
особи по контролю за
додержанням
підприємствами, установами,
організаціями та
підприємцями з числа
фізичних осіб вимог чинного
законодавства в частині
використання праці найманих
працівників, сплати податків
та єдиного соціального
внеску.
Проведення роз’яснювальної
роботи:
серед роботодавців - щодо
необхідності створення гідних
умов для реалізації
громадянами права на працю;
серед населення - щодо
необхідності належного
оформлення трудових
відносин.
Звірка баз даних між
податковою інспекцією та
управлінням Пенсійного
фонду України щодо
використання найманої праці
підприємцями з числа
фізичних осіб.

Впродовж
2018 року

Виконавчий
комітет
селищної
ради

-

-

-

-

Впродовж
2018 року

Виконавчий
комітет
селищної
ради

-

-

-

-

Впродовж
2018 року

Управління
фінансів та
економічного
розвитку
селищної
ради
Глухівське
об’єднане
управління
Пенсійного

-

-

-

-

Збільшення
надходжень до
місцевого
бюджету
Зменшення
кількості
нелегальної
зайнятості,
«тінізації»
доходів

Підвищення
соціальних
гарантій
працюючого
населення

Підвищенню рівня охоплення
працюючих колективно трудовим регулюванням.
Надавання рекомендації
роботодавцям щодо
включення до колективних
договорів положень про
забезпечення рівних
можливостей жінок і
чоловіків у реалізації своїх
прав.
Залучення безробітних
громадян до участі у
громадських та інших роботах
тимчасового характеру

Впродовж
2018 року

Впродовж
2018 року

6.

Забезпечення підтримки
економічно активного
населення, зокрема
безробітних, у започаткуванні
власної справи.

7

Стимулювання роботодавців,
які створюють робочі місця в
перспективних видах
економічної діяльності.

4.

5.

фонду
України
Сумської
області,
Глухівське
відділення
Шосткінської
ОДПІ
Виконавчий
комітет
селищної
ради

-

-

-

-

Міськрайонн
ий центр
зайнятості
Селищна
рада

-

-

95,0

95,0

Впродовж
2018 року

Міськрайонн
ий центр
зайнятості

-

-

-

21,0

Впродовж
2018 року

Міськрайонн
ий центр
зайнятості

-

-

-

22,0

Усунення
дискримінації
та нерівності
між
чоловіками та
жінками,
іншими
неконкурентос
проможними
категоріями на
ринку праці.
Забезпечити
участь осіб у
громадських та
інших роботах
тимчасового
характеру
52чол.
Забезпечити
працевлаштува
нням шляхом
відкриття
власної справи
1 чоловіка
Забезпечення
працевлаштува
ння 2 осіб на
нові робочі
місця в

пріоритетних
видах
економічної
діяльності.
Всього по
завданню 1
Завдання 2. Підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності економічно-активного населення
1.

Активізація роботи щодо
підвищення соціального
статусу робітників і
популяризації профільних
робітничих професій
пріоритетних галузей
економіки.

Впродовж
2018 року

2.

Надання консультативної та
методичної допомоги
підприємствам усіх форм
власності щодо організації
роботи з професійного
навчання працівників на
виробництві

Впродовж
2018 року

3..

Проведення інформаційнороз’яснювальної роботи
шляхом:
- публікацій у засобах масової
інформації;
- проведення семінарських
занять, засідань за «круглим
столом», інших заходів з
керівниками та працівниками
кадрових служб підприємств,
установ і організацій;
- проведення інформаційних

Впродовж
2018 року

95,0

138,0

Міськрайцент
р зайнятості
відділ освіти
селищної
ради,

Міськрайонн
ий центр
зайнятості,
відділ освіти
селищної
ради

-

-

-

-

-

-

-

-

Інформування
учнівської
молоді шкіл
ОТГ про
робітничі
професії з
метою їх
популяризації.
Розвиток
системи
професійного
навчання на
виробництві,
забезпечення
працею в разі
зміни умов
праці.
Формування в
суспільстві
позитивного
іміджу
робітничих
професій та
підвищення
соціального
статусу
робітника,
формування
активної

4.

та профорієнтаційних заходів
для молоді з метою
правильного вибору професії
та її соціальної адаптації.
Сприяння працевлаштуванню
безробітних громадян шляхом
підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації.

життєвої
позиції у
молоді.
Впродовж
2018 року

Міськрайонн
ий центр
зайнятості

-

-

-

-

5.

Навчання
безробітних
з
техніки самостійного пошуку
роботи шляхом проведення
семінарів.

Впродовж
2018 року

Міськрайонн
ий центр
зайнятості

-

-

-

-

6..

Впровадження
сучасних
освітніх
технологій:
індивідуальні
програми
навчання та стажування на
виробництві з метою

Впродовж
2018 року

Міськрайонн
ий центр
зайнятості

-

-

-

-

Забезпечення
якісного
професійного
навчання 30
осіб.
Скорочення
терміну
перебування
на обліку
безробітних
громадян.
Підвищення
якості
професійної
підготовки,
перепідготовки
та підвищення
кваліфікації
робітничих
кадрів та
спеціалістів

Всього по
завданню 2
Завдання 3. Підвищення мобільності робочої сили на ринку праці та удосконалення регулювання трудової міграції
1.

. Сприяння підвищенню
мобільності робочої сили та
соціального захисту прав
трудових мігрантів шляхом:
постійного формування та
оновлення банку актуальних
вакансій, у т. ч. по Україні;
надання соціальних послуг з

Впродовж
2018 року

Міськрайонн
ий центр
зайнятості,
роботодавці

-

-

-

-

Працевлаштув
ання за
направленням
служби
зайнятості
не менше 85
осіб

2.

підбору роботи у будь-якому
центрі зайнятості незалежно
від реєстрації місця
проживання чи перебування
громадян.
Проведення просвітницької
діяльності в інформуванні
незайнятого населення, яке
має бажання виїхати на
роботу за кордон, про
наслідки нелегальної міграції.

Впродовж
2018 року

Міськрайонн
ий центр
зайнятості,
Виконавчий
комітет

-

-

-

-

Запобігання
нелегальній
торгівлі
людьми

Всього по
завданню 3
Завдання 4. Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці
1.

2.

Стимулювання роботодавців
до створення нових робочих
місць та працевлаштування на
них громадян, недостатньо
конкурентоспроможних
на
ринку праці, зокрема, молоді,
жінок, осіб віком понад 50
років, учасників АТО та
інших вразливих категорій
громадян, шляхом виплати
компенсації роботодавцю в
розмірі єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне
соціальне страхування за
відповідну особу.
Сприяння працевлаштуванню
інвалідів з урахуванням їх
побажань, стану здоров`я,
здібностей і професійних
навичок відповідно до
висновків медико-експертних
комісій.

Впродовж
2018 року

Міськрайонн
ий центр
зайнятості

Впродовж
2018 року

Міськрайонн
ий центр
зайнятості

21,6

Працевлаштув
ання 2-х осіб,
які потребують
соціального
захисту

3.

Сприяння запровадженню
професійної перепідготовки
та підвищення кваліфікації
працівників, які можуть
опинитися або перебувають
під загрозою звільнення за
ініціативою роботодавця.

Впродовж
2018 року

Міськрайонн
ий центр
зайнятості

Професійна
підготовка
працівників за
професіями які
користуються
попитом на
ринку праці.

Всього по
завданню 4
2.2 Підвищення грошових доходів населення

21,6

Завдання 1. Поліпшення якості життя працюючого населення
1

Моніторинг за своєчасним
впровадженням
роботодавцями гарантованої
державної мінімальної
заробітної плати відповідно
до діючого законодавства

Впродовж
2018 року

відповідальна
особа по
контролю за
додержанням
підприємства
ми,
установами,
організаціями
та
підприємцям
и з числа
фізичних осіб
вимог
чинного
законодавств
а в частині
використання
праці
найманих
працівників,
сплати
податків та
єдиного
соціального

-

-

-

-

Збільшення
розміру
середньомісяч
ної заробітної
плати
працівників ,
збільшення
надходжень до
селищного
бюджету

внеску.
Завдання 2. Недопущення заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах, в установах та організаціях ОТГ.
Моніторинг за дотриманням
трудового законодавства
всіма суб’єктами
господарювання в частині
своєчасної виплати заробітної
плати.

Впродовж
2018 року

відповідальна
особа по
контролю за
додержанням
підприємства
ми,
установами,
організаціями
та
підприємцям
и з числа
фізичних осіб
вимог
чинного
законодавств
а в частині
використання
праці
найманих
працівників,
сплати
податків та
єдиного
соціального
внеску.
2.3 Соціальне забезпечення

-

-

-

Недопущення
виникнення
заборгованості
із виплати
заробітної
плати.

Завдання 1. Посилення соціального захисту незахищених верств населення.

1

Надання допомоги у разі
стихійного лиха та
непередбачених ситуацій,
внаслідок чого заподіяно

Впродовж
2018 року

Селищна
рада

3,0

. Ліквідація
наслідків
стихійного
лиха

2.

3.

шкоди майну та здоров’ю
постраждалих
Надання одноразової
грошової допомоги в зв’язку з
тяжкою або тривалою
хворобою, скрутним
матеріальним становищем
Виплата допомоги на
поховання осіб,
незастрахованих в системі
соціального страхування

4.

Надання допомоги на
поліпшення матеріального
стану дітей – сиріт та дітей,
які залишились без
піклування батьків

5.

Виплата матеріальної
допомоги інвалідам 1 групи
для проходження гемодіалізу

6.

Матеріальна допомога
особам, яким виповнилось 90
і більше років

Впродовж
2018 року

14,0
Впродовж
2018 року

Селищна
рада

Впродовж
2018 року

Селищна
рада

7.

8.

Надання субсидій за
рішенням комісії, як виняток

3,0

5,0

Впродовж
2018 року

Селищна
рада
1,0

Впродовж
2018 року

Селищна
рада
5,5

Впродовж
2018 року
Призначення і виплата
компенсації фізичним особам,
які надають соціальні послуги

Селищна
рада

Впродовж
2018 року

Управління
соціального
захисту
Глухівської
РДА
Управління
соціального

100,0

20,0

Покращення
матеріального
забезпечення
сімей (окремих
осіб)
Надання
допомоги в
похованні
Покращення
якості життя
соціальнонезахищених
верств
населення,
Покращення
матеріального
забезпечення
сімей (окремих
осіб),
Покращення
якості життя
соціальнонезахищених
верств
населення
Посилення
соціального
захисту
громадян, не
здатних до
самообслугову
вання
Соціальний
захист

Впродовж
2018 року

9.

10

11

Обслуговування одиноких
непрацездатних громадян, які
проживають на території
об’єднаної громади

Виплата
грошової
компенсації за проїзд окремих
категорій
громадян
автомобільним транспортом
на автобусних маршрутах
загального користування у
приміському сполученні
Компенсація витрат інвалідам
війни та учасникам бойових
дій
з
числа
учасників
антитерористичної операції
пільгового
проїзду
автомобільним транспортом
на автобусних маршрутах
загального користування у
міжобласному сполученні

Впродовж
2018 року

захисту
Глухівської
РДА
Комунальна
установа
Глухівської
районної
ради
«Територіаль
ний центр
обслуговуван
ня одиноких
непрацездатн
их громадян
Селищна
рада

окремих родин

812,7

15,2

Впродовж
2018 ро
Селищна
рада,

Обласний
бюджет

15,4

Пріоритет 2.4. Охорона здоров’я

Соціальний
захист
окремих
категорій
громадян

Посилення
соціального
захисту
учасників
антитерористи
чної операції і
членів їх сімей

15,4

Всього по
завданню 1

Надання
якісних
соціальних
послуг
одиноким
непрацездатни
м громадянам

979,4

Завдання 1. Удосконалення первинної медико-санітарної допомоги
1
2

3

Оформлення ліцензії на
надання медичних послуг
Створення резерву
медикаментів для надання
невідкладної допомоги
Проведення роботи щодо
заключення договорів на
надання медичних послуг

І півріччя
2018 року
І квартал
2018 року
І півріччя
2018 року

Головний
лікар АЗПСМ
Комунальний
заклад
АЗПСМ
Комунальний
заклад
АЗПСМ

15,0

Підвищення
доступності та
забезпечення
своєчасності
надання
медичної
допомоги
населенню
громади
Поліпшення
якості надання
медичної
допомоги.
Збільшення
рівня
виявлення
хвороб.

Всього по
завданню 1
Завдання 2. Поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я
1

Придбання апарату УЗД

Впродовж
2018 року

2

Придбання лічильника
лейкоцитарної формули

Впродовж
2018 року

3.

Придбання медичного
обладнання та інструментів

Впродовж
2018 року

4.

Виготовлення ПКД на
капітальний ремонт

Впродовж
2018 року

Комунальний
заклад
АЗПСМ
Комунальний
заклад
АЗПСМ
Комунальний
заклад
АЗПСМ

200,0

Комунальний
заклад

100,0

12,0

47,0

Покращення
діагностики
захворювань
Покращення
якості надання
медичних
послуг
Створення
належних умов

Амбулаторії смт Шалигине
Проведення поточних
ремонтів Фельдшерськоакушерських
пунктів,фельдшерських
пунктів

5

АЗПСМ
Впродовж
2018 року

Комунальний
заклад
АЗПСМ

50,5

Всього по
завданню 2

409,5

перебування
хворих у
закладі
Створення
належних умов
перебування
хворих у
закладі

Завдання 3. Удосконалення кадрової політики
Опрацювання питання
направлення молодих
фахівців на роботу в медичні
заклади громади

1

Впродовж
2018 року

Селищна
рада, АЗПСМ

Забезпечення
закладу
кваліфіковани
ми лікарями

Пріоритет 2.5. Освіта
Завдання 1. Забезпечення рівного доступу громадян ОТГ до освіти та надання якісних освітніх послуг закладами освіти ОТГ
1

2

Підвищення кваліфікації
педагогів закладів освіти
шляхом проходження
курсової перепідготовки.
Забезпечення стимулювання
педагогічних працівників, які
досягли високих результатів у
праці на рівні ОТГ, області,
держави.
Опрацювання питання щодо
запровадження іменних
стипендій селищного голови
обдарованим і талановитим
учням.

Впродовж
2018 року

Відділ освіти.
молоді та
спорту

Впродовж
2018 року

Відділ освіти.
молоді та
спорту
Всього
по завданню
1

10,2

10,2

Професійний
розвиток
педагогічних
кадрів,
підвищення
вмотивованост
і та якості
педагогічної
діяльності
Стимулювання
обдарованої
учнівської
молоді

Завдання 2. Модернізація матеріально-технічної та навчально-методичної бази закладів освіти
1

Оснащення сучасним
обладнанням навчальних
кабінетів перших класів

2

Придбання коркових
дошок,комп’ютерної та
оргтехніки для перших класів
Придбання меблів та
навчального обладнання для
1-х класів всіх закладів
загальної середньої освіти.

Впродовж
2018 року
Лютийчервень
2018 року

Відділ освіти.
молоді
та
спорту
Відділ освіти.
молоді
та
спорту

4

Придбання постільної
бідизни,посуду, іграшок для
ДДЗ»Горобинка»

Травеньсерпень
2018 рік

Відділ освіти.
молоді та
спорту

12,4

5

Проведення поточних
ремонтів загальноосвітніх
закладів
Будівництво літнього
павільйону
ДДЗ»Горобинка»
Проведення поточних
ремонтів загальноосвітніх
закладів
Проведення капітальних
ремонтів загальноосвітніх
закладів (спів фінансування)

Відділ освіти.
молоді та
спорту
Відділ освіти.
молоді та
спорту
Відділ освіти.
молоді та
спорту
Відділ освіти.
молоді та
спорту

14,9

3

6.

7.

8.

Впродовж І Відділ освіти.
півріччя 2018 молоді та
року
спорту

Впродовж
2018 року
Впродовж
2018 року
Впродовж
2018 року
Впродовж
2018 року

71,6

97,0

118,4

50,0

33,7

Створення
нового
освітнього
простору для
учнів
1-х класів
закладів
загальної
середньої
освіти.
Впровадження
нового
Державного
стандарту
початкової
освіти

9.

Реконструкція ДНЗ "Теремок" Впродовж
Соснівського НВК
2018 року
Впродовж
2018 року

10.

11.

Виготовлення ПКД
"Реконструкція комунального
закладу Шалигинської
селищної ради,Шалигинська
загальноосвітня школа І-ІІІ
ступеня"

Впродовж
2018 року

Відділ освіти.
молоді та
спорту
Відділ освіти.
молоді та
спорту
Відділ освіти.
молоді та
спорту

54,7

100,0

140,0

Всього
по завданню
2

692,7

Завдання 2.7. Оновлення спортивної бази ОТГ
1.

Придбання спортивного
інвентарю та обладнання
інвентарем

Впродовж
2018 року

Відділ освіти.
молоді та
спорту

62,4

2.

Проведення
спортивних Впродовж
заходів на території ОТГ
2018 року

Відділ освіти.
молоді та
спорту

30,0

Всього по
завданню 3

92,4

10,0

10,0

Покращення
якості
проведення
змагань
Збільшення
чисельності
учнів, які
беруть участь
у спортивномасових
заходах
Залучення
широких
верств
населення до
занять спортом

Завдання 1. Національно-патріотичне виховання
.1.

Проведення заходів
патріотичного спрямування

Впродовж
2018 року

Відділ
освіти,молоді
і спорту

Відродження
національно патріотичного
виховання,
утвердження
громадянської
свідомості і
активної позиції молоді

Завдання 2. Поліпшення якості оздоровлення та відпочинку дітей і молоді
Проведення оздоровлення
Червень –
Відділ
обдарованих дітей та дітей
липень
освіти,молоді
пільгових категорій у дитячих
2018 року
і спорту
оздоровчих закладах
2.
Придбання та встановлення
Впродовж
Відділ
дитячих майданчиків –
2018 року
освіти,молоді
переможців голосування за
і спорту
рахунок громадського
бюджету
Завдання 3. Пропаганда та формування здорового способу життя.
1

1.

2.

Проведення інформаційної
кампанії щодо висвітлення
молодіжної політики
Проведення фестивалів, акцій,
туристичних зльотів,
семінарів, походів, зборів
спрямованих на пропаганду
здорового способу життя.

Впродовж
2018 року

118,9

Відділ молоді
та спорту

Всього по
завданню
Завдання 5. Організація змістовного дозвілля

47,9

Покращення
соціального
захисту
населення
Створення
належних умов
для відпочинку
дітей

Залучення
більшої
кількості
молоді до
здорового
способу життя

166,8

1

Організація та
проведення
різноманітних заходів
для виявлення та
розвитку талановитої
молоді ОТГ:

Впродовж 2018
року

Відділ молоді
та спорту
селищної
ради
Всього по
пріоритету:

2

951,9

Забезпечення
змістовного та
цікавого
дозвілля,
розкриття
творчих
здібностей
особистості

2.7. Фізична культура і спорт
Завдання 1. Вдосконалення спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи
Проведення
Впродовж 2018
Відділ молоді
чемпіонатів, кубків,
року
та спорту
турнірів з видів
спорту, комплексних
та масових заходів з
фізичної культури і
спорту
2
Підготовка та участь
Впродовж 2018
Відділ молоді
збірних команд ОТГ з
року
та спорту
видів спорту в
районних,обласних
змаганнях
Завдання 4. Оновлення та переоснащення матеріально-технічної бази фізичної культури та спорту.

Популяризація
видів спорту та
їх подальший
розвиток

1.

1.

Реконструкція стадіону Впродовж 2018
«Чайка»
року
(співфінансування)

Селищна
рада
Всього по
пріоритету:
Пріоритет 2.8. Культура, туризм

250,0

Покращення
матеріальнотехнічної бази

250,0

Завдання 1. Створення умов для збереження самобутньої культури, звичаїв, традицій та обрядів, підвищення якості культурних послуг

1.

Проведення фестивалю
пісень 70-80 рр.»Червона
рута»

4 кв.
2018 р..

Відділ
культури
селищної
ради

Зростання
іміджу ОТГ як
одного з
центрів
духовної
культури,
виховання
населення

2.

Забезпечення участі
мистецьких колективів та
виконавців ОТГ в
обласних та
загальногромадських
фестивалях, конкурсах, та
інших заходах
Проведення фестивалю
патріотичної
Пісні «А па,ять піснею
стала»

Впродовж 2018
року

Відділ
культури
селищної
ради

Зростання
професійного
рівня аматорів
ОТГ.

ІІ кв.
2018 року

Відділ
культури
селищної
ради

Популяризація
творів героїкопатріотичної
тематики;
виховання у
дітей, підлітків
та молоді
почуття
патріотизму
Розвиток
театрального
мистецтва у
підлітків та
дорослого
населення
громади
Виховання
інтересу до
історії
української
нації, духовної

3.

4.

Проведення фестивалю
«Театральна веселка»

2 кв.
2018 року

Відділ
культури
селищної
ради

5.

Проведення конкурсу –
виставки «Писанкове
дерево»,

2 кв.
2018 року

Відділ
культури
селищної
ради

«Козацькі розваги»

4 кв.
2017 р.

6.

Проведення творчого звіту
в рамках обласного
фестивалю народної
творчості «Квітуй в
любові і добрі, Сумщино,
край благословенний!»:
-виготовлення банерів,
стелажів, дипломів,
запрошень, програм,світ
ломузики
-оформлення виставки
декоративно-ужиткового
мистецтва;
-оформлення глядацької
зали, фойє;
-придбання комплекту
сценічних костюмів для
народного вокального
жіночого ансамблю
будуть створюватись по
БК громади.
- придбання меблів для
новоствореного відділу
культури(шафа для
одягу, стільці, столи,
книжна шафа, тощо)

ІІ кв.
2018 року

Відділ
культури
селищної
ради

культури
українців,
почуття
гордості за
своїх пращурів
Поповнення
репертуару
аматорських
колективів
творами про
визначні
історичні події
та самобутні
традиції ОТГ;
залучення
широких
верств
населення до
розвитку
аматорської
народної
творчості,
національнокультурних
традицій
населення,
художніх
промислів і
ремесел.

Всього по
завданню 1
Завдання 2. Зміцнення, розвиток та модернізація матеріально-технічної бази закладів культури
1

Придбання
комп’ютерної техніки з

Протягом 2018 року

Відділ
культури

Покращення
якості

програмним
забезпеченням для
відділу культури
селищної ради,
клубних закладах
громади

селищної
ради

проведення
культурномистецьких
заходів.
Покращення
матеріальнотехнічної бази
закладів
культури

2.

3.

4.

Придбання
звукопідсилюючої
апаратури для СБК
с.Сваркове та
цифровий підсилювач,
мікшерний пульт для
МБК сел.Шалигине,
Придбання
мультімедійного
проектора для СБК с.
Соснівка
Оновлення
бібліотечного фонду
Передплата
періодичних видання,
газет та журналів

Протягом 2018 року

Відділ
культури
селищної
ради

Протягом 2018 року

Відділ
культури
селищної
ради
КЗ
«Теріторіальн
а публічна
бібліотека»
Шалигинсько
ї селищної
ради
Всього по
завданню 2
Всього по
пріоритету

Протягом 2018 року

Пріоритет 2.9. Формування громадянського суспільства та інформаційний простір

1.

2.

Завдання 1. Залучення громадськості до процесів формування та реалізації державної політики, підтримка ініціатив інститутів
громадянського суспільства
Утворення громадської Впродовж 2018
Виконавчий
Установлення
ради при виконавчому року
комітет
ефективного
комітеті, з метою
зворотного
урахування позиції
зв’язку між
громадськості щодо
владою та
визначення
громадськістю
пріоритетних завдань
громади
для органів влади,
Активізація
найважливіших питань
участі
розвитку ОТГ
громадськості,
урахування
пропозицій
громадянськог
о суспільства у
вирішенні
завдань
соціальноекономічного
та культурного
розвитку
громади
Проведення
Впродовж 2018
консультацій з
року
громадськістю щодо
найважливіших питань
розвитку ОТГ,
вирішення актуальних
питань
життєзабезпечення
населення
Всього по
завданню 1

Всього по
завданню 2
Завдання 2. Проведення публічних та інформаційних заходів щодо реалізації державної та регіональної політики
1.

Проведення заходів з
відзначення в громаді
державних свят,
історичних, пам’ятних
дат, визначних подій з
широким залученням
до їх організації та
проведення
громадськості

Впродовж 2018
року

Виконавчий
комітет

10

Всього по
10
завданню 3
Завдання 3. Підвищення рівня обізнаності громади про життєдіяльність населених пунктів громади
1.

Висвітлення
найважливіших подій,
проблем, напрямків
розвитку та здобутків
Шалигинської ОТГ
через наявні
інформаційні канали,
насамперед через вебпортал Шалигинської

Впродовж
2 018 року

Виконавчий
комітет

Консолідація
суспільства,
формування у
громадян
почуття
патріотизму.
Збереження
історичної
пам'яті народу,
популяризація
державницьки
х поглядів
серед
громадськості,
сприяння
консолідації
української
нації

громади
2.

Забезпечення співпраці Впродовж
з місцевими
2 018 року
друкованими ЗМІ з
метою інформування
населення про
найважливіші події,
проблеми, напрямки
розвитку та здобутки
ШалигинськоїОТГ

Виконавчий
комітет

Всього по
завданню 4
Всього по
пріоритету
3. Природокористування та безпека життєдіяльності

10

Пріоритет 3.1. Охорона навколишнього природного середовища та техногенна безпека
Завдання 1. Збереження природно-заповідного фонду
1.

Утримання в
належному стані
об’єктів природнозаповідного фонду

Впродовж
2 018 року

Шалигинська
селищна рада
ДП
"Глухівський
агролісгосп"
ДП
"Глухівське
лісове
господарство
"

Всього по
завданню 1
Завдання 2. Раціональне використання та зберігання відходів виробництва та побутових відходів

Упорядкуванн
я територій
природнозаповідного
фонду,
підвищення їх
рекреаційної
привабливості

Опрацювання питання
щодо централізованого
збору твердих
побутових відходів

Виконавчий
Покращення
комітет
благоустрою
Шалигинсько
населених
ї селищної
пунктів
ради,КП
«Турбота»
Всього по
завданню 2
Завдання 3. Забезпечення гарантованого рівня захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій в мирний час та в особливий період

1.

1

2.

Впродовж2 018
року

Утримання захисних
споруд цивільного
захисту (цивільної
оборони)

Впродовж2 018
року

Підприємства
(установи,
організації)балансоутрим
увачі
захисних
споруд
цивільного
захисту
(цивільної
оборони)

Створення
матеріального резерву
для запобігання,
ліквідації
надзвичайних ситуацій
техногенного,
природного характеру
та їх наслідків

Впродовж2 018
року

Підприємства
(установи,
організації),
виконавчий
комітет
селищної
ради

Підвищення
рівня
готовності
захисних
споруд
цивільного
захисту
громади до дій
за
призначенням
у мирний час
та особливий
період
Створення
необхідного
матеріального
резерву для
запобігання,
ліквідації
надзвичайних
ситуацій
техногенного і
природного
характеру та їх
наслідків
Всього по
завданню 3

Завдання 4. Забезпечення протипожежного захисту
1.

2

Забезпечення
протипожежного
захисту на територіях
сільських населених
пунктів громади
Матеріально-технічне
забезпечення
Професійного
пожежного поста смт
Шалигине19-ої
Державної пожежнорятувальної частини

Виконавчий
комітет

Шалигинська
селищна рада
35,0

Всього по
завданню 4
Пріоритет 3.3. Охорона праці
1.

Організація
проведення навчання
спеціалістів з охорони
праці підприємств,
установ, організацій

Забезпечення
пожежної
безпеки на
території
Шалигинської
ОТГ

Впродовж
2 018 року

Виконавчий
комітет
Шалигинсько
ї селищної
ради

35,0

Підвищення
кваліфікації та
навчання
спеціалістів
відповідальних
за охорону
праці

Додаток 2
Показники зайнятості населення
Показник
1
Сприяння працевлаштуванню
незайнятого населення
Залучення безробітних громадян до
участі у громадських та інших роботах
тимчасового характеру
Організація професійного навчання,
перенавчання
Стимулювання створення нових
робочих місць у суб’єктах малого
підприємництва
Працевлаштування на нові робочі
місця, осіб – усього
з них: юридичними особами
фізичними
особамипідприємцями та іншими фізичними
особами – платниками податку з
доходів фізичних осіб (включаючи
робочі
місця
для
найманих
працівників)
Чисельність працівників, за яких
роботодавцю надається компенсація
фактичних витрат по сплаті єдиного
внеску
на
загальнообов’язкове
державне соціальне страхування, осіб усього
в тому числі:
працівників у юридичних осіб,
усього
працівників у фізичних осібпідприємців та фізичних осіб –
платників податку з доходів фізичних
осіб, усього

Одиниця
виміру

2016
рік
звіт
3

2017 рік
очікуване

2018 рік
прогноз

4
85

5
85

чол.

73

52

чол.

30

30

чол.

0

1

2

4

2

4

2

4

2
чол.

Додаток 3 до Програми
Перелік

цільових програм по галузях, фінансування яких у 2018 році здійснюватиметься за
рахунок селищного , обласного та державного бюджетів
Назва програми
(дата, № докум. яким затверджена)





Розвиток підприємництва
Програма розвитку малого та
серед-нього підприємництва в
Шалигинській ОТГ на 2017-2020
роки
26.10.2017
Житлово-комунальне
господарство та житлова
політика
Програма захисту населення і
території від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного
характеру,забезпечення пожежної
безпеки на 207-2020 р.
16.10.2017



Програма розвитку
житлово-комунального
господарства
та благоустрою
населених пунктів Шалигинської
селищної ради на
2018-2020 роки



Програма
розвитку
земельних
відносин Шалигинської селищної
ради на
2017-2020 роки



Програма розвитку архівної справи



Програма розробки містобудівної
документації Шалигинської ОТГ на
2017-2020 роки
13.07.2017

Термін
дії
програ
ми

Мета програми

2017
2020

Забезпечення сприятливих
умов для ефективного
розвитку малого
підприємництва у місті.

2017
2020

Забезпечення виконання
заходів, спрямованих на
запобігання, ліквідацію
надзвичайних ситуацій
техногенного і природного
характеру та їх наслідків,
досягнення гарантованого
рівня захисту населення і
території міста
підвищення ефективності та
надійності функціонування
комунального господарства,
подальшого розвитку
комунального підприємства,
поліпшення загального
благоустрою території
громади,
Створення
більш
сприятливих
умов
для
залучення
інвестицій
у
пріоритетні галузі економіки
громади.

2018
2020

20172020

Створення належних умов для
централізованого тимчасового
зберігання документів
Організаційне, матеріальне та
фінансове забезпечення
розроблення комплексу
містобудівної документації



«Програма підтримки
індивідуального житлового
будівництва «Власний дім»
на 2017-2018 роки







Соціальний захист
Програма
здійснення компенсаційних
виплат за пільговий проїзд окремих
категорій
громадян, які згідно
законодавства мають на це право,
автомобільним транспортом на
автобусних маршрутах
загального користування на 20182020 роки
Програма соціального захисту
населення на території
Шалигинської селищної ради на
2018-2020 роки

Фізична культура і спорт
Програма розвитку фізичної
культури і спорту . Шалигинської
селищної ради на 2017-2020 роки

20172018

забезпечення мобілізації
фінансових ресурсів
селищного бюджету, шляхом
запровадження механізму
ефективного використання
бюджетних коштів за рахунок
їх прозорого, неупередженого
та раціонального розподілу
між індивідуальними
сільськими

20182020
роки

забезпечення реалізації прав
окремих категорій громадян,
які проживають на території
Шалигинської об’єднаної
територіальної громади, на
пільговий проїзд
автомобільним транспортом на
автобусних маршрутах
загального користування у
міжміському
внутрішньообласному
та міжобласному
Метою Програми є реалізація
політики у сфері соціального
захисту населення
Шалигинської ОТГ,
підвищення життєвого рівня
малозабезпечених громадян,
інвалідів, одиноких
пенсіонерів, осіб, які
потрапили в тривалу
екстремальну ситуацію

2017
2018

2017
2020

Забезпечення заходів із
розвитку фізичної культури і
спорту

