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1. ПАСПОРТ
програми соціально – економічного розвитку
Кровненської сільської ради Сумського району на 2019 рік

1.

Ініціатор розроблення програми

Виконавчий комітет

2.

Підстава для розроблення

Рішення виконкому Кровненської сільської ради

3.

Розробник програми

Виконком Кровненської сільської ради

4

Відповідальні виконавці програми

Сільський голова

5.

Учасники програми

Кровненська сільська рада

6.

Термін реалізації програми

2019 рік

7.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у сільський бюджет
виконанні програми

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних 197896
для реалізації програми, всього, тис.грн.

9.

у тому числі:

9.1 кошти державного бюджету, (тис.грн.)
9.2 кошти місцевих бюджетів, (тис.грн.)

197896

9.3 Інші надходження, (тис.грн.)
9.4 Кошти населення (тис.грн.)

1. Загальні положення

-

Програма економічного та соціального розвитку сільської ради на 2019 рік розроблена у відповідності до Програми соціально - економічного розвитку Сумського
району на 2019 рік, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
2. Цілі та головні дії у 2019 році
Основні цілі на 2019 рік:
- поліпшення інвестиційної привабливості сільської ради,
З метою реалізації поставлених цілей на 2019 рік визначено головні дії за пріоритетними напрямами:
Підвищення рівня життя населення та зменшення соціальних диспропорцій шляхом:
- запровадження та дотримання рівня мінімальної заробітної плати відповідно до діючого законодавства для всіх суб’єктів господарювання;
- 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
зареєстрованих у державній службі зайнятості;

нових робочих місць та удосконалення форм соціальної підтримки незайнятих осіб,

Поліпшення умов для більш широкого доступу населення до якісних послуг.
3. Сфера освіти у 2019 році:
Діючі навчальні заклади забезпечують потреби населення в отриманні якісної освіти. Завданням програми є
- збереження функціонування загальноосвітнього та дошкільного навчальних закладів;
Для забезпечення цих цілей радою планується:
3.1. Надання іншої субвенції в т. ч на :
- на харчування учнів 1-4 класів Кровненської ЗОШ І-ІІІ ст.;
- на харчування учнів, батьки яких призвані на службу на час проведення АТО;
- на підвіз вчителів Кровненської ЗОШ І-ІІІ ст.
- харчування учнів для організації відпочинку та оздоровлення дітей у пришкільному таборі Кровненської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів;
3.2. Дошкільні навчальні заклади.
На підвідомчій території функціонує ДНЗ ясла-садок «Пролісок», який забезпечує потреби населення в якісній дошкільній освіті. Для забезпечення цих
цілей у 2019 році планується:
Поточний ремонт приміщення ДНЗ
4. У сфері культури головними завданнями у 2019 році будуть:
- подальший розвиток матеріально-технічної бази закладів культури сільської ради;
- підтримання в належному стані приміщень Кровненського СБК та Руднівського сільського клубу,

- вирішити питання по опаленню сільського клубу села Руднівка,
- на базі СБК створити нові форми художньої самодіяльності.
Для забезпечення цих завдань необхідно:
Кровненський СБК –
 придбання звукотехнічної апаратури , музичних інструментів, відеокамери, ноутбука;
 капітальний ремонт будівлі Кровненського сільського будинку культури, із заміною дерев´яних вікон на металопластикові, с. Кровне, Сумського району,
Сумської області;
 реконструкція опалення будівлі Кровненського сільського будинку культури вул. Центральна, 85, с. Кровне, Сумського району, Сумської області;
 капітальний ремонт даху Кровненського сільського будинку культури вул. Центральна, 85, с. Кровне, Сумського району, Сумської області;
 Руднівський сільський клуб –
 заміна опалювального котла, поточний ремонт системи опалення;
5. У сфері забезпечення безпеки життєдіяльності людини охорони та раціонального використання природних ресурсів
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;
- забезпечення пожежної безпеки;
- отримання дозволу на спеціальне використання води;
- будівництво вуличного освітлення на сонячних батареях;
Для цього будуть вжиті слідуючі заходи:













ремонт та чистка діючих шахтних колодязів на території ради;
облаштування свердловин приладами обліку, ремонт надбудов;
виконання хімічних аналізів стічної води,хлорування водонапірних башт;
лабораторні дослідження води з артезіанської свердловини та лабораторні дослідження води з мережі;
виготовлення проектно – технічної документації на охоронні зони свердловин;
капітальний ремонт колодязів с. Кровне, та с. Руднівка, Сумського району, Сумської області;
вуличне освітлення на сонячних батареях в с. Кровне Сумського району Сумської області –будівництво;
вуличне освітлення на сонячних батареях в с. Руднівка Сумського району Сумської області –будівництво;
придбання надбудови на колодязь;
встановлення автоматичної пожежної сигналізації комунальних об’єктів;
регулювання чисельності бродячих тварин.

 забезпечення фінансування проведення заходів по реалізації системи поводження з відходами та непридатними, забороненими та нерозпізнаними хімічними
засобами захисту рослин: збір, перевезення, зберігання, оброблення, утилізація, видалення, знешкодження, захоронення, обробка цих територій та інших
природоохоронних заходів на території Сумського району;
 забезпечення фінансування за рахунок субвенції з місцевого бюджету на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків
діяльності об'єктів спільного користування місцевої пожежної охорони Миколаївської ОТГ.
6. Політика розвитку підприємництва буде спрямовуватись на:
- здійснення регуляторної політики;
7. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА
Доходи населення та заробітна плата
Головна ціль у 2019 році: забезпечення контролю за впровадженням на підприємствах, установах, організаціях державних гарантій в оплаті праці. Не допускати
заборгованості по виплаті заробітної плати.
Основні завдання на 2019 рік:
- забезпечення працездатного населення робочими місцями різного профілю;
- здійснювати контроль за дотриманням на підприємствах і установах всіх форм власності мінімальної заробітної плати відповідно діючого законодавства;
- забезпечувати контроль за станом погашення заборгованості із заробітної плати на підприємствах, в установах та організаціях сільської ради. Розглядати питання
погашення заборгованості на засіданнях виконавчого комітету;
- організація та проведення громадських робіт на умовах спів фінансування за рахунок державного та місцевих бюджетів;.
- організація оплачуваних суспільно - корисних робіт для осіб які відбувають адміністративне стягнення.
7.1. Зайнятість населення та ринок праці
Головною метою у 2019 році буде подальше розширення сфери застосування праці за рахунок створення нових робочих місць. Забезпечення легалізації праці на
підвідомчій території.
Основні завдання на 2019 рік:
Сприяти розширенню сфери застосування праці за рахунок створення нових робочих місць в тому числі і шляхом розвитку само зайнятості населення та підтримки
малого підприємництва.
Сприяти розширенню сфери застосування праці у сільській місцевості створення та розвиток особистих селянських та фермерських господарств, малих підприємств
із заготівлі, переробки та збуту сільськогосподарської продукції, з надання сільськогосподарських послуг, побутово-комунальних послуг сільському населенню.
Забезпечити високий рівень інформованості незайнятих громадян та вивільнених працівників щодо можливостей отримання в службі зайнятості різноманітних
профорієнтаційних послуг.
7.2. Соціальне забезпечення
Головна ціль у 2019 році: своєчасне надання всіх видів соціальної допомоги, компенсацій.

Основні завдання на 2019 рік:
- забезпечення надання населенню державних соціальних допомог та субсидії за однією заявою та одним комплектом документів, поглиблення адресності надання
допомоги;
- продовжувати надання соціальної допомоги через запровадження Єдиної технології прийому громадян, які звертаються за призначенням допомог (єдина заява);
- надання іншої субвенції районному бюджету на відшкодування вартості пільгового проїзду окремих категорій громадян автомобільним транспортом на автобусних
маршрутах загального користування у приміському сполученні на 2019 рік
7.3. Пенсійне забезпечення
Основні завдання на 2019 рік:
Забезпечити широке інформування населення про недержавне пенсійне забезпечення та про хід розвитку системи недержавних пенсійних фондів.
Забезпечити всебічний розгляд звернень громадян з питань пенсійного забезпечення та своєчасне і оперативне їх розв’язання.
Забезпечення утримання за рахунок іншої субвенції з місцевого бюджету « Об'єднаного трудового архіву Сумської районної ради».
8. ЖКГ
8.1. Розвиток та благоустрій населених пунктів
Основними проблемами, що стримують розвиток житлово-комунального господарства є:
- недостатнє бюджетне фінансування житлово-комунального господарства, особливо капітального ремонту системи водопостачання та водовідведення;
- відсутність газопроводу по вулиці «Шляхівській»;
-відсутність коштів для поточних та капітальних ремонтів шахтних колодязів.
8.2. Основні завдання реформування та забезпечення ЖКГ та благоустрій населених пунктів на 2019 рік:
- реєстрація та сприяння в діяльності об’єднання співвласників багатоквартирних будинків по вулиці Молодіжній;
- поточний ремонт , грейдерування доріг населених пунктів Кровненської сільськох ради;
- обстеження та паспортизація гідротехнічних споруд;
- заміна трубопроводу системи водопостачання та водовідведення по вулиці Молодіжній;
- утримання в належному санітарно – технічному стані зелених насаджень;
- будівництво зупинок громадського транспорту на території Кровненської сільської ради Сумського району Сумської області;
- проведення робіт з інвентаризації джерел забруднення навколишнього природного середовища.

- ліквідація наслідків буреломів, сніголамів, вітроломів;
- заходи з озелення населених пунктів сільської ради;
- виготовлення містобудівної документації .
9. Фізичне виховання і спорт
На території ради продовжується робота щодо підвищення рівня здоров’я, фізичного та духовного розвитку населення.
У розпорядженні молоді 2 стадіони та спортивний зал.
Школа забезпечена фахівцем фізичного виховання.
Основніцілі та пріоритети розвитку на 2018 рік:
- удосконалення форм залучення різних груп населення до регулярних та повноцінних занять фізичною культурою і спортом за місцем їх проживання, навчання,
роботи та у місцях масового відпочинку;
- забезпечити утримання в належному стані, за підтримки органів місцевого самоврядування, підприємств та установ розташованих на території сільської ради,
спонсорських коштів, спортивних споруд, сучасного їх обладнання та ефективного використання;
Основні завдання на 2019 рік
- організація та проведення спортивних змагань на території сільської ради;
- залучення молоді та спонсорів для ремонту та облаштування тренажерних залів в приміщенні Кровненського СБК;
Ресурсне забезпечення.
Заходи будуть фінансуватись за рахунок коштів бюджету сільської ради, спонсорів, згідно програми соціального та економічного розвитку території на 2019 рік.
10. Сфера управління
Для надання якісних адміністративних послуг населенню та забезпечення
організації належної роботи сільської ради та її виконавчого апарату
-

Капітальний ремонт даху будівлі сільської ради

Проект Додаток 1
до програми соціально – економічного розвитку
Кровненської сільської ради Сумського району на 2019 рік
затвердженої рішенням Миколаївської сільської ради
38 сесії 7 скликання від 08.08.2019р.
№

2019 рік
Сума,
грн..

1
.

Затверджено
Джерела фінансування
Державни
Місцевий
Інші
й
бюджет
надходже
бюджет
ння

Сума, грн..

Внесено зміни
Джерела фінансування
Держав
Місцевий
Інші
ний
бюджет
надходжен
бюджет
ня

Затверджено з урахуванням змін
Сума, грн..
Джерела фінансування
Державни
Місцевий
Інші
й
бюджет
надходжен
бюджет
ня

Кровненська ЗОШ І-ІІІ ст.. надання іншої субвенції
харчування учнів 1-4 класів

харчування учнів, батьки яких
призвані на службу на час
проведення АТО

1700

1700

1700

1700

30000

30000

30000

30000

-підвіз вчителів

харчування учнів для
організації відпочинку та
оздоровлення дітей у
пришкільному таборі
Кровненської
загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів
організація
харчування
учня
Миколаївського
НВК,
який
проживає
на
території
Кровненської сільської ради,
батько якого, безпосередньо бере
участь
в
антитерористичній
операції.
2
.

придбання
звукотехнічної
апаратури,
музичних
інструментів,
відеокамери,
ноубука
виготовлення
проектно
–
кошторисної документації на
будівництво пандуса

капітальний
ремонт
будівлі
Кровненського
сільського
будинку культури, із заміною
дерев´яних
вікон
на
металопластикові, с. Кровне,
Сумського
району,
Сумської
області;
реконструкція опалення будівлі
Кровненського
сільського
будинку
культури
вул.
Центральна, 85, с. Кровне,
Сумського
району,
Сумської
області
капітальний
ремонт
даху
Кровненського
сільського
будинку
культури
вул.
Центральна, 85, с. Кровне,
Сумського
району,
Сумської
області
3
.

Руднівський СК
заміна опалювального котла

поточний ремонт системи
опалення
4
.

Забезпечення життєдіяльності
ремонт
та чистка діючих
шахтних колодязів, хлорування
водонапірних башт на території
ради;
облаштування
свердловин
приладами
обліку,
ремонт
надбудов;
виконання
хімічних
аналізів
стічної води;
лабораторні дослідження води з
артезіанської свердловини;
лабораторні дослідження води з
мережі;
виготовлення
проектно
–
технічної
документації
на
охоронні зони свердловин;

10000

10000

10000

10000

20000

20000

встановлення
автоматичної
пожежної
сигналізації
комунальних об’єктів;
вуличне освітлення на сонячних
батареях в с. Кровне Сумського
району
Сумської області –
будівництво
вуличне освітлення на сонячних
батареях в с. Руднівка Сумського
району
Сумської області –
будівництво
замовлення технічних умов та
проектно
–
кошторисної
документації
на
виконання
першої черги програми.
регулювання
чисельності
бродячих тварин.
забезпечення
фінансування
проведення заходів по реалізації
системи поводження з відходами
та непридатними, забороненими
та нерозпізнаними хімічними
засобами захисту рослин: збір,
перевезення,
зберігання,
оброблення,
утилізація,
видалення,
знешкодження,
захоронення,
обробка
цих
територій
та
інших
природоохоронних заходів на
території Сумського району;
капітальний ремонт колодязів с.
Кровне, та с. Руднівка, Сумського
району, Сумської області;
будівництво вуличного освітлення
на сонячних батареях с. Кровне
та с. Руднівка, Сумського району,
Сумської області
придбання надбудови на колодязь

забезпечення фінансування за
рахунок субвенції з місцевого
бюджету
на
утримання
об’єктів
спільного

62000

62000

62000

62000

користування чи ліквідацію
негативних
наслідків
діяльності об'єктів спільного
користування
місцевої
пожежної
охорони
Миколаївської ОТГ.
5
.

Соціальна політика

організація та проведення
громадських робіт на умовах
спів фінансування за рахунок
державного та місцевих
бюджетів
організація оплачуваних
суспільно - корисних робіт для
осіб які відбувають
адміністративне стягнення

10250

10250

10250

10250

10250

10250

10250

10250

надання
іншої
субвенції
районному
бюджету
на
відшкодування
вартості
пільгового
проїзду
окремих
категорій
громадян
автомобільним транспортом на
автобусних маршрутах загального
користування
у приміському
сполученні на 2019 рік.
6
.

ЖКГ
реєстрація
та
сприяння
в
діяльності
об’єднання
співвласників багатоквартирних
будинків по вулиці Молодіжній
капітальний ремонт мосту через
р. Олешня с. Руднівка Сумський
район, Сумська область
ямковий ремонт доріг населених
пунктів Кровненської сільської
ради

обстеження та паспортизація
гідротехнічних споруд

26600

26600

26600

26600

5000

5000

10000

10000

8000

8000

- заміна трубопроводу системи
водопостачання
та
водовідведення
по
вулиці
Молодіжній

заходи з озелення населених
пунктів
сільської
ради,
грейдерування доріг.
будівництво
зупинок
громадського
транспорту
на
території Кровненської сільської
ради Сумського району Сумської
області
7
.

8
.

Фізичне виховання та спорт
організація
та
проведення
спортивних змагань на території
сільської ради
залучення молоді та спонсорів
для ремонту та облаштування
тренажерних залів в приміщенні
Кровненського СБК

8000

8000

Сфера управління
Капітальний ремонт даху будівлі
сільської ради
Пенсійне забезпечення

Забезпечення утримання за
рахунок іншої субвенції з
місцевого
бюджету
«
Об'єднаного трудового архіву
Сумської районної ради».

24096

24096

Разом

187896

187896

Сільський голова:

10000

10000

С.В Самотой

24096

24096

197896

197896

