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П Р О Г Р А М А
 економічного та соціального розвитку

Миколаївської сільської територіальної громади на 2018 рік

Програма економічного та соціального  розвитку громади на 2018 рік розроблена з метою 
визначення пріоритетних напрямків та шляхів досягнення динамічного, збалансованого соціально-
економічного розвитку території громади ради. Програма розроблена на основі положень Конституції 
України, законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про державне прогнозування та 
розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, “Про основи містобудування”, 
“Про планування і забудову територій”, Постанови Кабінету Міністрів України “Про розроблення 
прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту 
державного бюджету”, методичних рекомендацій Сумської районної державної адміністрації з 
урахуванням науково-технічного, інвестиційного і виробничого потенціалу територіальної громади, 
можливостей забезпеченості її матеріально-технічними та фінансовими ресурсами. Програма є 
комплексною системою завдань та засобів їх виконання на 2017 рік, що визнає цілі та стратегію 
розв‘язання соціальних і економічних проблем розвитку територіальної громади, задає комплекс 
конкретних, узгоджених заходів економічного, соціального, культурного і духовного розвитку 
громади, прогнозує динаміку основних показників. Прогноз основних показників економічного і 
соціального розвитку базується на пропозиціях, запропонованих підприємствами усіх форм власності
та організаціями сільської ради, програми розроблена на основі аналізу результатів соціально-
економічного розвитку території за попередній та поточний роки, нагальних потреб, наявності 
виробничого і резервного потенціалу, напрямків дій підрозділів, які забезпечують досягнення цих 
цілей.  Програма містить основні показники соціального, економічного розвитку Миколаївської 
сільської ради на 2018 рік.                                                                             

 
Програма направлена на:

- реалізацію заходів, спрямованих на створення правових, фінансових, соціально-екномічних, 
організаційно-господарсьтких умов розвитку громади, розв’язання соціально-побутових проблем 
населення, його соціального захисту;

- гармонійний та скоординований розвиток підприємств, економіки та інфраструктури 
територіальної громади;

- скоординовану роботу сільської ради та її виконавчого комітету, громадських та релігійних 
організацій, навчальних закладів та культурно-просвітницьких закладів, пов’язаних з розвитком 
духовності, захистом моралі та формування здорового способу життя; 

- створення умов для гармонійного розвитку молоді, задоволення їх потреб в професійному 
самовизначенні, забезпеченні їх соціальних гарантій, виховання відповідальності перед суспільством 
та високої духовності; 

- забезпечення стабільного і ефективного  функціонування комунального господарства, 
матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, освіти, культури, спорту та духовності.              

Заходи Програми фінансуються за рахунок коштів бюджету Миколаївської територіальної 
громади, субвенцій з державного бюджету, коштів підприємств та інвесторів, програм, грантів та інше
передбачене чинним законодавством України.

У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення до Програми 
затверджуються сесією Миколаївської сільської ради за поданням сільського голови або відповідних 
постійних депутатських комісій.

Звітування про виконання Програми здійснюється за підсумками року. 

         I.  Цілі та головні завдання у 2018 році

Основні цілі на 2018 рік:

- закріплення високої соціальної ефективності економічного зростання, підвищення темпів 
економічного зростання;

- забезпечення виконання бюджету та чітке визначення відповідальності за використання 
бюджетних коштів;

- зменшення рівня смертності населення та впровадження принципів здорового способу життя;
- посилиння  контролю на  підприємствах і  в організаціях  сільської ради за  дотриманням 

законодавства з праці;
- проведення заходів щодо  енергозбереження  та ефективності використання енергоносіїв, 



використання енергозберігаючих технологій;
- підтримка малого та  середнього  бізнесу;

- забезпечення  розвитку культурно-мистецьких  процесів, забезпечення доступності всіх видів 
культурних послуг  і  культурно - спортивної діяльності для  кожного члена  громади;

- зміцнення законності  та  правопорядку на території  громади;
- запобігання  і  протидія  поширенню наркоманії, пияцтва, тютюнопаління та  алкоголізму.
З метою реалізації поставлених цілей на 2018 рік визначено головні дії за пріоритетними 

напрямами: 

Підвищення рівня життя населення шляхом: 

- запровадження та дотримання рівня мінімальної заробітної плати відповідно до діючого 

законодавства для всіх суб'єктів господарювання;

- збільшення частки витрат на оплату праці у валових витратах підприємств усіх сфер 

економічної діяльності;

- забезпечення зростання заробітної плати, як основного джерела грошових доходів;
- підвищення рівня оплати праці працівникам бюджетної сфери із збереженням міжпосадових 

(міжкваліфікаційних) співвідношень у оплаті праці цих працівників, виходячи із нових розмірів 
мінімальної заробітної плати;

- підвищення рівня оплати праці працівникам галузі сільського господарства;
- запровадження сучасних стандартів у наданні всіх видів соціальної допомоги незахищеним 

верствам населення, підвищення її якості та адресності;
- подальше розширення сфери застосування праці за рахунок створення нових робочих місць.
- поліпшення умов для більш широкого доступу населення до якісних послуг.

Для підвищення якості медичних послуг у 2018 році буде:
- покращено якість та доступність медичної допомоги, в тому числі шляхом забезпечення 

лікарської амбулаторії необхідним медичним обладнанням та медикаментами для надання 
невідкладної допомоги;

- укомплектовано лікарські амбулаторії та ФАПи  медичними кадрами не менш як на 100%;
- вжиття додаткових заходів щодо подальшого покращення матеріально-технічної бази АЗПСМ 

с. Постольне, с. Миколаївка, ФАПів на території громади шляхом залучення різних джерел 
фінансування;

- забезпечення в повному обсязі виконання заходів профілактики інфекційних і   
неінфекційних

захворювань, обсягів профілактичних оглядів населення та імунопрофілактики, санітарно-освітньої 
роботи серед населення;

- профілактика захворюваності, посилення пропаганди та стимулювання здорового способу 
життя шляхом надання фізкультурно-спортивних і оздоровчих послуг різним верствам населення 
в усіх дитячих дошкільних закладах, загальноосвітніх школ

У сфері освіти у 2018 році буде:
- забезпечено повне охоплення підготовкою до школи дітей п'ятирічного віку;
- збережено мережу функціонуючих загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;
- вжиття додаткових заходів щодо подальшого покращення матеріально-технічної бази 

загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів шляхом залучення різних джерел 
фінансування.

У сфері культури головними завданнями на 2018 рік будуть:
- подальший розвиток матеріально-технічної бази закладів культури; 
- збереження національної культурної спадщини та розширення доступу населення до 

культурних надбань.

У сфері забезпечення безпеки життєдіяльності людини будуть вжиті заходи, спрямовані на:
- вдосконалення системи управління в сфері охорони та раціонального використання 

земельних, водних, лісових та мінеральних ресурсів;
- проведення заходів поліпшення якості питної води;
- реалізацію системи поводження з непридатними та забороненими до використання 

пестицидами та токсичними промисловими відходами.

II.Соціальна політика
Позитивна динаміка зростання доходів населення, яка спостерігалася у минулі роки, збереглася і 

в 2017 році.



Відповідно до чинного законодавства в поточному році проводилось поетапне підвищення 
розміру мінімальної заробітної плати. 

Проблемні питання:
- недостатній рівень заробітної плати;
- значна диференціація за розмірами заробітної плати;
- залишаються порушеними міжкваліфікаційні співвідношення в оплаті праці.

Основні завдання на 2018 рік:
- сприяти підвищенню рівня заробітної плати до прожиткового мінімуму;
- сприяти забезпеченню підвищення рівня оплати праці працівникам бюджетної сфери із 

збереженням міжпосадових (міжкваліфікаційних) співвідношень у оплаті праці цих працівників, 
виходячи з нових розмірів мінімальної заробітної плати;

- здійснювати контроль за дотриманням на підприємствах і установах усіх форм власності 
мінімальної заробітної плати відповідно до діючого законодавства;

- забезпечувати контроль за станом погашення заборгованості із заробітної плати на 
підприємствах, установах та організаціях, Розглядати питання погашення заборгованості на 
засіданнях виконавчого комітету сільської ради.

Зайнятість населення та ринок праці
У 2018 році головною метою політики на ринку праці буде розвиток продуктивної зайнятості 

населення, запобігання безробіттю та посилення соціального захисту незайнятого населення шляхом 
якісного надання їм соціальних послуг. Можливість залучення до виконання тимчасових робіт 
громадян, які перебувають на обліку Сумського районного центру зайнятості.

 Буде приділятися увага громадським роботам, які пов'язані з виконанням сільськогосподарських 
робіт, благоустрою населених пунктів та надання послуг населенню.

Основні завдання на 2018 рік; 
- збільшення чисельності зайнятого населення;
- створення нових робочих місць;
- забезпечити високий рівень інформованості незайнятих громадян та вивільнених працівників

щодо можливостей отримання в службі зайнятості різноманітних профорієнтаційних послуг.

Соціальне забезпечення:
Соціальний захист людей похилого віку, ветеранів є одним з пріоритетних напрямків соціальної 

політики та передбачає здійснення заходів, спрямованих на створення умов, що забезпечують 
економічне і моральне благополуччя, а також надання їм додаткових прав і гарантій. У Сумському 
районі реалізуються державні соціальні програми, в ході яких здійснюються заходи щодо поліпшення
становища громадян похилого віку, ветеранів війни та праці, які проживають в сільській місцевості, 
забезпечення доступності медичної допомоги, культурно-дозвіллєвих та інших послуг, сприяння 
активній участі літніх людей у житті суспільства. Вживаються заходи по залученню трудових 
колективів до соціальної підтримки ветеранів праці, інвалідів та інших категорій громадян.

Виконавчим комітетом сільської ради ведеться облік всіх категорій населення, які потребують 
соціального захисту.  Протягом  2018  року буде здійснюватись  виконання місцевої Програми 
соціального захисту населення  пільгової категорії територіальної громади   на  період 2017-
2018  років, затвердженої відповідно до  рішення сесії сільської ради. 

Основні завдання соціального забезпечення на 2018 рік:
- одним із важливих напрямків соціального захисту сімей з низькими доходами та в зв’язку з 

підвищенням тарифів на енергоносії залишається допомога по програмі житлових субсидій;
- вирішення питань організаційного, матеріально-технічного, медичного та соціально-

побутового обслуговування малозабезпечених громадян, в тому числі, ветеранів, інвалідів Великої 
Вітчизняної війни і праці,учасників АТО, самотніх громадян похилого віку, дітей-сиріт, одиноких 
матерів, багатодітних та малозабезпечених сімей;

- першочергова допомога незахищеним верствам населення щодо послуг обробітку земельних 
ділянок підсобного господарства.

Основні завдання на 2018 рік:
- своєчасне надання всіх видів соціальної допомоги та компенсацій;
- фінансування у повному обсязі заходів захисту учасників АТО, громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- підвищення рівня матеріального забезпечення інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів, 

враховуючи рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення державної соціальної 
допомоги цим категоріям згідно чинного законодавства;



- виявлення   всіх   одиноких   пенсіонерів,   інвалідів,   які   за   медичними висновками 
потребують соціального обслуговування.

- створити рівні соціальні можливості особам з особливими потребами та соціальним статусом
інвалідам, людям похилого віку, дітям-сиротам.

III. Житлова політика
Відповідно до чинного законодавства на території сільської ради проводиться робота по 

вирішенню питань забезпечення житлом.

Основні проблеми для вирішення у 2018 році:
- відсутність коштів місцевого бюджету;
- обмеженість бюджетних асигнувань районного бюджету у житлове будівництво.
- відсутність зручної та доступної системи кредитування будівництва житла. 

Основні заходи на 2018 рік:
- надавати допомогу громадянам із середнім рівнем доходів в одержанні довгострокових 

житлових кредитів;
- залучення    коштів    інвесторів   для   малозабезпечених    громадян,   що потребують 

поліпшення житлових умов та соціального захисту;
- забезпечити всіх бажаючих (з числа осіб, що потребують поліпшення житлових умов) 

земельними ділянками для садибного житлового будівництва.

Реформування і розвиток житлово-комунального господарства
На сьогоднішній день на території громади існує першочергова проблема у відновленні та 

реконструкції житлово-комунального господарства, стан житлово-комунального господарства не 
відповідає встановленим вимогам.

Відсутнє вуличне освітлення в частини населених пунктів сільської громади. Потребує 
вирішення  питання закінчення реконструкції вуличного освітлення . На сьогоднішній день на 
території сільської ради є і залишається  проблема стихійних сміттєзвалищ. Основне завдання 
довести до відома проживаючого на території громади населення інформацію про необхідність 
утримання  в належному санітарному стані своїх будинків та прилеглих до них прибудинкових 
територій. Нагальне питання, яке потребує невідкладного вирішення – це стан доріг на території 
сільської ради. 

Основними проблемами в цій галузі є:
- недостатнє фінансування житлово-комунального господарства;
- відновлення та реконструкція системи водопостачання;
- відсутність вуличного освітлення;
- незадовільний стан благоустрою населених пунктів;
- облаштування звалищ ТПВ.

Основні завдання на 2018 рік: 
- ремонт і очистка  шахтних колодязів;
- ремонт доріг вулиць громади;
-  відновлення вуличного освітлення;
-  виготовлення технічної документації та встановлення лічильників електроенергії на 

артсвердловини  сільської ради;
- виготовлення технічної документації на проведення водогону 
- встановлення лічильників води на водонапірні вежі ;
- придбання  павільйонів на шахтні колодязі або будівельні матеріали; 
- забезпечення доступу усіх верств населення до якісних послуг;
- створення   умов  для  ефективного  використання  коштів  місцевого  та районного бюджетів 

для покращення технічного стану водогонів та артсвердловин.

Сфера торгівлі та побуту
В продовольчих магазинах є великий вибір товару, в основному повністю населення забезпечено 
товарами першої необхідності. Це питання стоїть на постійному контролі сільської  ради . 

У продовольчій  сфері виконком сільської ради постійно контролює ціни на товари першої 
необхідності та звертатиме в подальшому особливу увагу на санітарний стан продуктових магазинів 
та на благоустрій територій навколо них.

Основні завдання у сфері торгівлі та побуту на 2018 рік:
- розбудова цивілізованої торгівельної структури, здатної забезпечувати високий рівень 

торгівельного обслуговування населення, формування мережі сучасних об'єктів торгівлі;
- сприяти створенню об'єктів побутового обслуговування;
- розширення та упорядкування мережі закладів громадського харчування, шляхом створення 



підприємств з різним степенем надання споживачам зручностей та комфорту;
- облаштування торгового майданчика для відкритої торгівлі;

IV. Охорона здоров'я
Зростає рівень загальної захворюваності населення по причині значного поширення факторів 

ризику захворювань, передусім тютюнопаління, вживання алкоголю. Спостерігається негативний 
вплив на здоров'я населення падіння рівня життя, забруднення навколишнього середовища. 

Головною метою у 2018 році :
- є поліпшення стану охорони здоров'я населення (в першу чергу зниження показників  

захворювання на серцево-судинні, інфекційні захворювання) шляхом створення умов для 
забезпечення доступної кваліфікованої медичної допомоги кожному громадянинові.

Основні завдання на 2018 рік: 
- покращити якість та доступність медичної допомоги;
- забезпечити контроль над ситуацією з соціально-небезпечних хвороб (ВІЛ-інфекції/ СНіДу та

туберкульоз) шляхом проведення роз'яснювальної роботи серед населення;
- передбачити в місцевому бюджеті кошти для покращення матеріально-технічної бази 

лікарської амбулаторії та для оснащення закладів сімейної медицини необхідним мед інструментарієм
та апаратурою;

- вжиття додаткових заходів щодо подальшого покращення матеріально-технічної бази 
лікувально-профілактичних закладів шляхом залучення різних джерел фінансування;

- поліпшити медико-соціальне обслуговування інвалідів, ветеранів війни і праці та забезпечити
їх лікарськими засобами за соціально доступними цінами;

- залучати кошти спонсорів для фінансування сфери охорони здоров'я, створення умов для 
формування здорового способу життя;

- забезпечення безоплатної кваліфікованої медичної допомоги у визначеному законодавством 
обсязі;

- профілактика захворюваності, посилення пропаганди та стимулювання здорового способу 
життя шляхом надання фізкультурно-спортивних і оздоровчих послуг різним верствам населення 
в усіх дитячих дошкільних закладах, загальноосвітніх школах.

V.Освіта

Головні завдання на 2018 рік:
- вжиття додаткових заходів щодо подальшого покращення матеріально-технічної бази 

загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів шляхом залучення різних джерел 
фінансування;

- забезпечити повне охоплення підготовкою до школи дітей п'ятирічного віку;
- створення умов для забезпечення змістовного дозвілля учнів та оздоровлення учнів під час 

літніх канікул;
- забезпечити безкоштовним гарячим  харчуванням  учнів 1-4 класів  та  учнів з 

малозабезпечених та багатодітних сімей, дітей  пільгової категорії;
- забезпечити регулярне підвезення учнів з віддалених сіл шкільними автобусоми та шляхом 

погодження та встановлення зручних графіків з приватними підприємцями, що займаються 
перевезенням;

- встановлення  твердопаливних котлів та реконструкція системи опалення;
- утеплення фасадів загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;
- реконструкція покрівлі загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів.

VI.Культура і духовність.
Питання культурного обслуговування населення знаходяться під постійними контролем 

виконкому сільської ради та сільського голови. В цілому галузь потребує технічного переоснащення і 
реконструкції. 

Головна ціль на 2018 рік:
- збереження національної культурної спадщини та розширення доступу населення до 

культурних надбань;
- вирішити питання матеріально-технічного забезпечення закладів культури, оснащення 

сучасною звуковою апаратурою, сценічними костюмами, музичними інструментами в межах 
бюджетних асигнувань;

- збереження пам’яток архітектури та історико-культурної спадщини;
- організація змістовного дозвілля та культурного обслуговування населення;
-  забезпечити проведення державної політики щодо релігії та церкви, забезпечити право 

кожного громадянина на свободу світогляду.

Основні завдання на 2018 рік:



- покращити матеріально-технічну базу закладів культури;
- залучати широкі верстви населення до занять в гуртках і колективах художньої 

самодіяльності;
- постійно брати участь у районному фестивалі «Хліборобська пісня» та молодіжному 

фестивалі «Молоді голоси»;
- брати участь у конкурсі фольклорних колективів «Співодари»;
- брати участь у вшануванні працівників сільського господарства;
- реалізувати   заходи   підтримки   культури   па  селі   шляхом   належного фінансування 

закладів культури за рахунок сільського бюджету та залучених коштів.
Для подальшого розвитку художньої самодіяльності та проведення святкових заходів необхідне 

сприяння у наданні спонсорської допомоги приватними підприємцями, що знаходяться на території 
сільської ради.

Фізична  культура і  спорт.
Впродовж 2018 року  робота на території сільської ради буде  проводитись відповідно до місцевої

Програми розвитку фізичної культури та спорту на території Миколаївської сільської громади на 
2017-2018 роки 

VII.Охорона праці.
За видами надзвичайних ситуацій техногенного характеру найбільші ризики припадають на 

пожежі та надзвичайні ситуації на транспорті.
В результаті реформування сільського господарських підприємств, розпаювання земель, зміни 

форм власності виникла неконтрольована ситуація на складах зберігання отрутохімікатів.

Основні завдання на 2018 рік:
- утилізація та знешкодження заборонених та неопізнаних пестицидів;
- керівникам підприємств призначити відповідальних осіб за охорону праці, організацію 

інструктажів з працівниками;
- створювати безпечні та нешкідливі умови праці, додержуватися вимог інструкцій з техніки 

безпеки та охорони праці;
- придбати протипожежний інвентар для організацій, які знаходяться на бюджеті сільської 

ради;
- організовувати проведення медичних оглядів працівників згідно переліку професій, що 

підлягають оглядам;
- привести в налагоджений стан транспортні засоби, пожежну та пристосовану до 

пожежогасіння техніку;
- забезпечувати первинними засобами пожежогасіння транспортні засоби, зерносклади, місця з

масовим перебуванням людей;
- проводити навчання з працівниками підприємств для забезпечення зменшення травматизму в 

побуті.

Енергозабезпечення та енергозбереження

         Впродовж 2018 року  будуть проводитись заходи згідно  Програми енергозбереження та 

енергоефективності на території Миколаївської сільської громади.

Основні проблеми:
- недостатнє фінансування для вирішення питань енергозбереження. 

Основні завдання на 2018 рік:
- використання енергозберігаючих технологій для відновлення вуличного освітлення 

населених 
пунктів сільської ради;

- використання енергозберігаючих технологій для закладів освіти, культури, охорони здоровя;
- використання енергозберігаючих технологій в житлово-комунальному господарстві.

VIII. Аграрна політика
Здійснені в агропромисловому комплексі упродовж останніх років реформи дозволили докорінно 

перебудувати земельні та майнові відносини, створити якісно нові організаційно-правові форми 
господарювання, базуючись на принципах непорушності приватної власності на землю та майно.

Основні проблеми:
-  випереджаюче зростання цін на матеріально-технічні ресурси порівняно з цінами на 

сільськогосподарську продукцію;
- не спрацювання механізму заставної закупівлі зерна внаслідок відсутності джерел 

фінансування;
- недостатнє впровадження лізингу на придбання техніки через відсутність обігових коштів у 



сільськогосподарських виробників;зволікання із впровадженням ринку страхових послуг;
- обмеженість власних обігових коштів підприємств, недостатність кредитного забезпечення;
- низькі закупівельні ціни на сільськогосподарську продукцію; 
- деформований розвиток соціальної сфери села.

Завдання на 2018 рік:
- нарощування обсягів виробництва сільськогосподарської продукції;
- підвищення зайнятості, рівня оплати праці, поліпшення умов життя сільського населення;
- підвищення конкурентоспроможності продукції агропромислового виробництва на 

внутрішньому та зовнішньому ринках;
- сприяти поетапному підвищенню середньої заробітної плати в сільському господарстві 

максимально наблизивши її рівень до середнього в галузях економіки.

Охорона навколишнього природного середовища та раціонального використання природних 
ресурсів. 

Створення умов для поліпшення стану довкілля, зменшення техногенного навантаження 
а навколишнє природне середовище та людей:

- здійснення контролю за дотриманням екологічного законодавства та охорони довкілля при 
здійсненні індивідуального житлового будівництва;

- встановлення прибережних захисних смуг навколо водойм, вивести їх в натуру та провести 
облаштування;

- ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території громади;
- висвітлення екологічних проблем та стану їх вирішення у засобах масової інформації;
- озеленення населених пунктів.

 Реалізація державної політики у сфері захисту населення і території сільської ради від 
можливих надзвичайних ситуацій.

Запровадження комплексу організаційних заходів з метою запобігання виникнення надзвичайних 
ситуацій, мінімізації їх наслідків та організації життєзабезпечення потерпілого населення. 

Підвищення ефективності реагування на техногенні аварії:
- забезпечити подальший розвиток та удосконалення створеного потенціалу засобів

індивідуального та колективного захисту населення;
- забезпечення повного виконання планів проведення комплексних об’єктових навчань, 

тренувань;
- організація співпраці з місцевими засобами масової інформації з питань попередження 

виникнення та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

IX. Бюджетна політика
 Цілями діяльності сільської ради є підвищення ефективності фінансово-бюджетної політики, 

забезпечення стабільного функціонування бюджетної системи в умовах фінансово-економічної кризи 
шляхом зміцнення та збільшення дохідної частини бюджету, підвищення ефективності, оптимізації 
раціонального використання бюджетних коштів.

Фінансово-бюджетна політика — це основний інструмент регулювання та стимулювання 
економічних і соціальних процесів в селі, що реалізується за рахунок бюджетних ресурсів, власних 
коштів підприємств, установ та організацій, коштів позабюджетних фондів та коштів інвесторів.

Основними по наповненню сільського бюджету є доходи від податку на доходи фізичних осіб, від
податку  на майно.

На плату за землю, що є  складовою дохідної частини сільского бюджету, сільська рада має 
безпосередній вплив. 

Основні завдання та заходи на 2018 рік:
- забезпечити виконання дохідної частини бюджету;
- забезпечити своєчасну та в належних розмірах сплату фізичними та юридичними особами 

податків, зборів та обов’язкових платежів до місцевого бюджету;
- внести зміни до договорів оренди землі з підприємствами, що знаходяться в межах села, 

в частині орендної ставки та суми оплати;
-  здійснити реєстрацію всіх суб”єктів за місцем їх розміщення;
- провести інвентарізацію земельних ділянок, закінчити перезаключати договори-оренди 

земельних ділянок, в зв’язку з новою грошовою оцінкою землі;
- до оформлення документації на оренду землі в обов”язковому порядку заключити договір 

резервування землі;
- визначити земельні ділянки та будівлі, які можна запропонувати інвесторам;

- прийняття збалансованого та реалістичного бюджету та забезпечення його виконання;



- виконання затверджених показників місцевого бюджету та зниження податкового боргу до 
бюджетів усіх рівнів;

- посилення відповідальності розпорядників коштів місцевого бюджету за витрачанням 
бюджетних коштів;

- недопущення бюджетної заборгованості.

Очікувані результати:
- стабільне функціонування бюджетної системи;
- збільшення дохідної частини сільського бюджету;
-  підвищення ефективності використання бюджетних коштів, що дозволить ефективно їх 

залучати на вирішення першочергових заходів у житлово-комунальній та соціальній сферах.

X. Паспорт 
 програми економічного та соціального розвитку  

Миколаївської сільської громади на 2018 рік

1. Ініціатор розроблення програми Виконавчий комітет

2. Підстава для розроблення 

 Закони України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», «Про державне 
прогнозування та розроблення програм 
економічного і соціального розвитку 
України», з урахуванням науково-технічного,
інвестиційного і виробничого потенціалу 
територіальної громади, можливостей 
забезпеченості її матеріально-технічними та 
фінансовими ресурсами.

3. Розробник програми Виконавчий комітет

4 Відповідальні виконавці програми 
Виконавчий комітет, керівники установ, 
організацій, підприємств

5. Учасники програми

Виконавчий комітет, установи, організації 
Миколаївської сільської ради, Сумська 
районна державна адміністрація

6. Термін реалізації програми   2018 рік

7.
перелік  місцевих бюджетів, які беруть участь у 
виконанні програми

 державний, сільський, залучені кошти, 
кошти населення

8.
Загальний обсяг фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації програми, 
всього,тис.грн.

96440,433

9. у тому числі:

9.1. кошти державного бюджету,тис.грн. 56211,522

9.2. кошти місцевих бюджетів,тис.грн. 40158,911

9.3 залучені кошти, тис. грн. 70.00

Секретар сільської ради В.В. Непийвода
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