Додаток 2 до Програми
« Перелік місцевих цільових програм, фінансування яких у 2021 році здійснюватиметься за рахунок коштів бюджету Шалигинської
селищної територіальної громади»
№
з/п
1

Назва програми

2

Дата та номер
документу,
яким
затверджено

Термін дії
Програми

Очікувані результати за підсумками 2019 року

3

4

5
Підвищення ефективності роботи КНП «Амбулаторія
загальної практики-сімейної медицини», забезпечення
населення громади якісними медичними послугами
первинного рівня, підвищення престижу та соціального
статусу медичних працівників

1.

20.10.2020р.
Програма розвитку галузі «Охорона здоров’я» в
сорок
друга
Шалигинській територіальній громаді на 20212021-2025 роки
сесія сьомого
2025 роки
скликання

2.

20.10.2020р.
Програма соціального захисту окремих категорій
сорок
друга
населення
в
Шалигинській
об’єднаній
2021-2025 роки
сесія сьомого
територіальній громаді на 2021-2025 роки
скликання

Посилення уваги до вирішення проблем сімей, члени
яких мобілізовані до ЗСУ в зв'язку з проведенням
антитерористичної операції. Посилення соціального
захисту соціально незахищених верств населення та
покращення матеріального становища осіб, які
потрапили в скрутне матеріальне становище.

3.

Програма забезпечення житлом дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, та
осіб з їх числа в Шалигинській об’єднаній
територіальній громаді на 2021-2025 роки

Забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, та осіб з їх числа.

4.

5.

20.10.2020р.
сорок
друга
2021-2025 роки
сесія сьомого
скликання
30.07.2020р.
Програма
розвитку
земельних
відносин сорокова сесія
2021-2025 роки
Шалигинської селищної ради на 2017-2020 роки
сьомого
скликання
Програма захисту населення і територій від
20.10.2020р.
надзвичайних
ситуацій
техногенного
та
сорок
друга
природного характеру,забезпечення пожежної
2021-2025 роки
сесія сьомого
безпеки Шалигинської об`єднаної територіальної
скликання
громади на 2021-2025 роки

Забеспечення реалізації правових відносин, які
виникають з приводу відчуження земельних ділянок,
сприяння залученню інвестицій в розвиток громади
Зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій
техногенного та природнього характеру, підвищення
рівня безпеки населення і захищеності території

6.

7.

20.10.2020р.
Програма розвитку малого та середнього
сорок
друга
підприємництва в Шалигинській об`єднаній
2021-2025 роки
сесія сьомого
територіальній громаді на 2017-2021роки
скликання
20.10.2020р.
Програма поховання невідомих та безрідних
сорок
друга
громадян на території Шалигинської об’єднаної
2021-2025 роки
сесія сьомого
територіальної громади на 2021-2025 роки
скликання

8.

20.10.2020р.
Програма розвитку освіти в Шалигинській
сорок
друга
об’єднаній територіальній громаді на 2021-2025
2021-2025 роки
сесія сьомого
роки
скликання

9.

Програма оздоровлення та відпочиноку дітей та
учнівської молоді Шалигинської ОТГ на 2021- 11.05.2018р.
2025 роки

2018-2020р

10.

Програма розвитку фізичної культури і спорту в
Шалигинській селищній раді на 2021-2025 роки в 19.05.2017р.
Шалигинській об’єднаній територіальній громаді

2017-2020р

11.

Програма організації громадських та інших робіт
тимчасового
характеру
на
території 22.01.2018р.
Шалигинської селищної ради на 2021-2025 роки

2018-2020р

12.

13.

Програма
розвитку
житлово-комунального
господарства та благоустрою населених пунктів 14.12.2017р.
Шалигинської селищної ради на 2021-2025 роки
Програма
підтримки
комунального 07.02.2018р.
підприємства «Турбота на 2021-2025 роки

2018-2020р
2018-2020р.

Створення сприятливих умов для провадження на
території громади діяльності суб’єктами малого і
середнього підприємництва, підтримки та розвитку
такого підприємництва
Поховання померлих одиноких громадян, осіб без
певного місця проживання, громадян, від поховання
яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів.
Зміцнення матеріальної та науково-методичної бази
навчальних
закладів
та
впровадження
енергозберігаючих
технологій.
Підвищення
професійного рівня педагогічних працівників та
престижу
педагогічної
професії.
Покращення
організації навчально-виховного процесу, позакласної і
позаурочної роботи, здоров’я дітей тощо.
Забезпечення змістовного
та якісного процесу
оздоровлення та відпочинку дітей. Збільшення кількості
оздоровлених дітей
Підвищення рівня фізичної підготовленості спортсменів
з різних видів спорту та збільшення загальної кількості
учнів загальноосвітніх навчальних закладів, охоплених
заняттями з фізичної культури та спорту в
позанавчальний час
Вирішення питань зайнятості незайнятого населення,
подолання негативних наслідків безробіття, додаткова
підтримка безробітних
Покращення якості комунальних послуг, забезпечення
чистоти та благоустрою населених пунктів, створення
комфортних умов проживання населення громади
Забезпечення стабільної роботи комунального
підприємства
відповідно
до функціонального
призначення та покращення якості послуг
мешканцям громади

14.

15.

Програма «Молодь та національне патріотичне
виховання дітей та молоді Шалигинської
громади» на 2021-2025 роки
05.06.2 018р.
в Шалигинській об’єднаній територіальній
громаді
Програма здійснення компенсаційних виплат за
пільговий проїзд окремих категорій громадян, які
згідно законодавства мають на це право,
автомобільним транспортом на автобусних 21.12.2017р.
маршрутах загального користування на на 20212025
роки
в
Шалигинській
об’єднаній
територіальній громаді

2018-2020р

Залучення
молоді до розбудови громадянського
суспільства, створення умов для повноцінної реалізації
молоді, її творчого потенціалу.

2018-2020р

Забезпечення організації пільгового проїзду окремих
категорій громадян на обласних маршрутах загального
користування
автомобільним
транспортом
та
компенсації збитків перевізникам від пільгових
перевезень окремих категорій громадян

16.

Програма утримання об’єктів та майна 20.10.2020р.
комунальної власності Шалигинської селищної сорок
друга
2021-2025 роки
ради на 2021-2025 роки
сесія сьомого
скликання

17.

Програма «Безпечне та якісне харчування в
закладах освіти на 2021-2025 роки в 26.02.2019.
Шалигинській територіальній громаді»

18.

Програма
з
реконструкції,
капітального,
поточного
ремонту
та
експлуатаційного
утримання автомобільних доріг державного та
місцевого значення, вулиць і доріг комунальної 25.06.2019
власності в населених пунктах Шалигинської ТГ
на 2021-2025 роки

Створення сприятливих умов для забезпечення
ефективного використання та утримання об’єктів та
майна
комунальної
власності
Шалигинської
територіальної громади.

2019р.

Створення необхідної матеріально-технічної бази
Шалигинського та Катеринівського ВІПС Сумського
прикордонного загону

2019-2020р

Покращення
існуючого стану доріг та вулиць
комунальної власності та суміжних
з дорогами
державного та місцевого значення.

