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ВСТУП 

 

 

 

В основу   Програми покладені ключові положення передвиборчої Програми 

Президента України В.Ф.Януковича "Україна – для людей", Програми економічних 

реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, 

ефективна держава", Стратегії розвитку Сумської області на період до 2015 року "Нова 

Сумщина – 2015". 

Метою Програми є зростання добробуту і підвищення якості життя населення за 

рахунок забезпечення позитивних структурних зрушень в економіці, підвищення її 

конкурентоспроможності як основи для збалансованого зростання стандартів та 

показників економічного розвитку. 

Програма визначає цілі, завдання, основні заходи економічного і соціального 

розвитку Шосткинського району на 2014 рік. За кожним напрямом сформульовані 

проблемні питання та критерії ефективності. Заходи, що реалізуються, спрямовані на 

економічного зростання та підвищення добробуту населення району. 

Напрями та завдання Програми конкретизуються в додатках до неї: "Заходи щодо 

реалізації Програми економічного і соціального розвитку на  

2014 рік", "Основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку 

Шосткинського району на 2014 рік", "Перелік  цільових програм по галузях, фінансування 

яких у 2014 році здійснюватиметься за рахунок коштів  місцевого бюджету. 
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                                  І. Цілі та завдання Програми  на  2014 рік 

 

Цілями та завданнями Програми є створення в середньостроковій перспективі 

підґрунтя для: 

поліпшення умов життєдіяльності населення територіальної громади  селищної 

ради на основі розвитку економіки, як базісу для підвищення зайнятості, збільшення 

доходів; 

підвищення конкурентоспроможності товарів та послуг, вироблених на 

Шосткинщині; 

інвестиційно-інноваційного розвитку економіки селища, реалізації інвестиційних 

проектів;  

поліпшення бізнес клімату, створення умов для максимально вільного ведення 

бізнесу; 

підвищення стандартів життя шляхом поліпшення якості та доступності освіти, 

медичного обслуговування, соціального захисту населення, спорту і культури; 

підвищення ефективності державного управління. 

З метою досягнення поставлених середньострокових цілей і завдань регіональна 

політика буде формуватися та реалізовуватися таким чином, щоб забезпечити необхідні 

умови для підвищення самодостатності економічного і соціального розвитку  населених 

пунктів  Воронізької селищної ради. 

 

ІІ.   Фактори соціально-економічного розвитку населених пунктів  Воронізької 

селищної ради   у   2014 році. 

У 2014 році буде проводитись робота щодо реалізації інвестиційних проектів з 

розбудови інфраструктури  на території  селищної ради, оновлення виробничих 

потужностей, що стимулюватиме зростання виробництва в галузях економіки , створення 

нових робочих місць, підвищення доходів населення. 

Економічний розвиток  відбуватиметься в умовах реалізації політики, спрямованої 

на забезпечення пріоритетного розвитку агро-промислового комплексу. Підвищення 

економічної ефективності виробництва відбуватиметься за рахунок упровадження в 

виробництво сучасних технологій, залучення інвестицій у розвиток сільських територій.  

У промисловості  в 2014 році робота буде спрямована на оновлення виробничих 

потужностей, збільшення обсягів реалізації промислової продукції . 

З метою розбудови інфраструктури  буде проведено наступну роботу: 

проведення поточного ремонту автомобільних доріг комунальної власності; 

реалізація обласної цільової програми "Власний дім"; 

впровадження в бюджетних закладах  енергозберігаючих заходів з використанням 

місцевих поновлювальних видів палива, скорочення обсягів споживання паливно-

енергетичних ресурсів за рахунок упровадження сучасного обладнання, використання 

альтернативних видів палива. 



 5 

З метою створення сприятливого та комфортного життєвого простору, 

підвищення соціальних стандартів передбачається реалізація заходів у всіх сферах 

соціального та гуманітарного розвитку  селищної ради . 

З метою покращення якості надання соціальних послуг буде забезпечено 

розширення спектру надання послуг пільговим категоріям населення. 

З метою здійснення модернізації матеріально-технічної спортивної бази селища  

протягом 2014 року передбачається здійснити  облаштування  стадіону у смт Вороніж. 

Буде продовжено роботу щодо залучення населення до масового спорту, 

популяризації здорового способу життя, підтримки роботи  ФСК «Молодість».  

З метою забезпечення розвитку культури, підвищення якості культурних послуг 

буде проводиться робота, яка дозволить забезпечити організацію культурного дозвілля 

населення, збільшення відвідувань бібліотечних закладів та закладів культури, розвиток 

самодіяльного мистецтва, участь аматорських колективів в обласних, Всеукраїнських 

заходах. 

 

ІІІ. Пріоритетні напрями економічної і соціальної політики на 2014 рік 

 

1. Забезпечення умов для подальшого соціально-економічного зростання 

1.1.  Інвестиційна діяльність, створення умов для інвестиційної привабливості  

на території селищної ради  

Проводиться робота щодо поліпшення інвестиційного клімату на території 

селищної ради, створення умов для підвищення інвестиційної діяльності суб’єктів 

господарювання та забезпечення ефективності інвестування. 

 

1.2. Енергозабезпечення та енергозбереження 

Енергозабезпечення 

Основним напрямком розвитку галузі енергозабезпечення залишається 

підтримання на належному рівні якості енергозабезпечення. 

Енергозбереження 

Одним з головних напрямків роботи апарату  Воронізької селищної ради є 

ефективне  використання енергоресурсів. 

Продовжується робота по заміні ламп розжарювання на енергоефективні 

освітлювальні прилади в закладах бюджетної сфери. 

Головною проблемою розвитку залишається недостатній рівень фінансування 

заходів з енергозбереження в бюджетній сфері . 

 

 

 

1.3.  Дорожній комплекс 

Для забезпечення у 2014 році підвищення рівня безпеки дорожнього руху головним 

завданням розвитку галузі визначено проведення ремонтів комунальних автомобільних 

доріг . 
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Якісні критерії ефективності реалізації  завдань 

Реалізація цих завдань дозволить забезпечити покращення умов користування 

автодорогами  селища  шляхом проведення ремонтів та робіт з експлуатаційного 

утримання автодоріг  комунальної власності.  

 

1.4. Житлова політика 

Для забезпечення у 2014 році покращення житлових умов населення територіальної 

громади селищної ради    сприяти забезпеченню реалізації  обласної цільової програми 

«Власний дім». 

1.5 . Житлово-комунальне господарство 

З метою покращення забезпечення мешканців  якісними житлово-комунальними 

послугами в селищній раді  здійснюються заходи щодо реформування та розвитку галузі. 

Разом з цим залишається ряд проблемних питань розвитку галузі, зокрема: 

висока енергоємність та низька ефективність комунальних систем; 

потребує капітального ремонту більшість  житлових  будинків;  

потребує подальшої реконструкції та закінчення будівництва  водопровідно-

каналізаційних мереж. 

Для забезпечення у 2014 році підвищення ефективності та надійності 

функціонування житлово-комунального господарства, поліпшення рівня та якості надання 

житлово-комунальних послуг визначені наступні завдання: 

технічне переоснащення житлово-комунального господарства, у тому числі 

капітальний ремонт житлових будинків, модернізація та розвиток централізованих систем 

водопостачання, водовідведення, подальше оснащення наявного житлового фонду 

засобами обліку споживання води; 

підвищення якості надання житлово-комунальних послуг, зокрема забезпечення 

споживачів якісною питною водою. 

Кількісні та якісні критерії ефективності реалізації завдань 

Реалізація завдань дозволить забезпечити підвищення надійності функціонування 

житлово-комунального господарства, поліпшення якості житлово-комунального 

обслуговування населення, розширення доступу людей до якісної питної води шляхом 

проведення: 

будівництва та реконструкції водопровідних та каналізаційних мереж; 

очистки, дезінфекції  85 та ремонту  4  шахтових колодязів громадського 

користування; 

2. Підвищення соціальних стандартів та гуманітарний розвиток 

2.1. Підтримка сім’ї, дітей та молоді 

Відповідно до сучасної концепції розвитку України, молодіжна, сімейна політика 

та політика стосовно дітей визначена в ряді основних соціальних гарантій розвитку 

держави.  

Разом з цим залишається ряд проблемних питань, зокрема: 

недостатній обсяг фінансування галузей молодіжної, дитячої, сімейної та гендерної 

політики; 
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          відсутність дитячого оздоровчого закладу, який б дав змогу 100% провести 

оздоровлення дітей шкільного віку. 

         Для забезпечення у 2014 році  надання всебічної допомоги цільовим групам 

населення, особливо сім’ям, дітям та молоді, визначені наступні завдання: 

 координація заходів спрямованих на організацію оздоровлення, відпочинку та 

дозвілля дітей і молоді в селищі ; організація та проведення на належному рівні 

оздоровчо-відпочинкової кампанії; 

пропаганда та формування здорового способу життя; утвердження патріотизму, 

духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей; 

надання необхідної всебічної допомоги сім’ям різних пільгових категорій, 

попередження насильства в сім’ї, популяризація сімейного виховання; 

дотримання принципів пріоритетності влаштування дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання; 

сприяння у задоволенні соціальних потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають  

у складних сімейних обставинах та потребують сторонньої допомоги; 

підтримка дітей та молоді з обмеженими фізичними можливостями. 

 

Якісні  критерії  ефективності  реалізації  завдань 

Реалізація зазначених завдань дозволить забезпечити зростання кількості дітей та 

молоді, охоплених організованими формами оздоровлення та відпочинку, сприятиме 

збільшенню кількості заходів, спрямованих на підвищення активності сільської молоді, 

формування традицій здорового способу життя, сприяння соціокультурній адаптації дітей 

та молоді з обмеженими фізичними можливостями. 

 

2.2. Грошові доходи населення 

Збережено та закріплено позитивну тенденцію зростання доходів населення. 

Для забезпечення у 2014 році підвищення доходів населення, зокрема, зростання 

номінального розміру середньомісячної заробітної плати; недопущення заборгованості з 

виплати заробітної плати визначені наступні завдання: 

недопущення заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах та в 

установах  селищної ради. 

2.3. Зайнятість населення та ринок праці 

На ринку праці району намітилися позитивні тенденції щодо поступового 

зниження безробіття.  

Разом з цим залишається ряд проблемних питань , зокрема: 

низький рівень оплати праці  працівників; 

невідповідність професійного складу безробітних заявленим роботодавцями 

вакансіям. 

Для забезпечення у 20134році створення в усіх сферах економічної діяльності 

нових робочих місць; залучення незайнятого населення працездатного віку, у тому числі 

громадян з обмеженими фізичними можливостями, до економічно активної діяльності 

визначені наступні завдання: 
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збереження існуючих та створення нових робочих місць в усіх сферах 

економічної діяльності за рахунок власних коштів підприємств, 

працевлаштування на вільні та новостворені робочі місця незайнятих громадян за 

сприянням міськрайонної служби зайнятості; 

організація оплачуваних громадських робіт за рахунок усіх джерел фінансування та 

залучення до їх виконання безробітних громадян. 

2.4. Соціальне забезпечення 

Населенню селища, яке потребує державної підтримки, постійно проводяться 

нарахування та виплата соціальних допомог.  

Відділення по наданню соціально-побутових послуг населенню створене в селищі 

Вороніж. 

З  2012 році в смт Вороніж функціонує Шосткинський районний реабілітаційний 

центр змішаного типу для інвалідів та дітей-інвалідів, який надає послуги з соціальної 

реабілітації інвалідам та дітям-інвалідам. Обслуговується 50 чоловік, в тому числі 23 

інваліди з дитинства 

Для забезпечення у 2014 році покращення якості обслуговування громадян, 

забезпечення адресності надання державних соціальних допомог; розширення спектру 

послуг особам з обмеженими фізичними можливостями доступу до глобальної мережі 

Інтернет визначені наступні завдання: 

забезпечення надання додаткових соціальних послуг Воронізьким селищним 

центром   по ремонту та пошиву одягу та прання білизни; 

поглиблення адресності при наданні державних соціальних допомог, забезпечення 

своєчасного призначення та виплати державних допомог сім’ям з дітьми, 

малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, та надання населенню 

субсидій на придбання скрапленого газу та палива готівкою в обсягах, передбачених 

державним бюджетом на 2014 рік;  

сприяння забезпеченню особам з обмеженими фізичними можливостями доступу 

до глобальної мережі Інтернет на пільгових умовах. 

Кількісні та якісні критерії ефективності реалізації завдань 

Реалізація завдань дозволить покращити якість життя незахищених верств 

населення селищної ради; розширити спектр надання додаткових соціально- побутових та 

санітарно – гігієнічних послуг; надавати послуги з соціальної реабілітації 38 дітям-

інвалідам району; забезпечити доступ до глобальної мережі Інтернет на пільгових умовах 

8 особам з обмеженими фізичними можливостями. 

 

 

2.5. Пенсійне забезпечення 

Робота управління  Пенсійного фонду України в Шосткинському районі   

спрямована на наповнення бюджету Пенсійного фонду власними коштами, у тому числі за 

рахунок погашення боргів та посилення контролю за сплатою страхових внесків. 
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Основною проблемою залишається наявна заборгованість з платежів до 

бюджету Пенсійного фонду, а також недостатній рівень зростання фонду оплати праці як 

бази справляння єдиного внеску.  

Якісні критерії ефективності реалізації завдань 

Реалізація цих завдань дозволить забезпечити мінімізацію заборгованості із сплати 

внесків; підвищення обізнаності населення з питань призначення пенсій. 

2.6. Охорона  здоров’я населення 

Головним завданням політики у сфері охорони здоров’я залишається забезпечення 

доступності медичних послуг, профілактика та раннє виявлення захворювань жителів 

сільської місцевості.  

Тому основними напрямками розвитку галузі у 2014 році визначено: 

забезпечення населення населених пунктів селищної ради якісною доступною 

медичною допомогою;  

загальне зниження рівня захворюваності та смертності населення , раннє виявлення 

захворювань, передусім соціально значимих: серцево-судинних, онкологічних, 

туберкульозу. 

2.7. Освіта 

Забезпечення рівного доступу громадян до якісної загальної, середньої, 

дошкільної, позашкільної освіти, виховання компетентної особистості є  пріоритетом у 

діяльності педагогічних колективів . 

Разом з цим залишається ряд проблемних питань розвитку галузі, зокрема: 

значна різниця в охоплені дошкільною освітою дітей в сільській та міській 

місцевості; 

недостатній рівень забезпечення медичним персоналом дошкільних  навчальних 

закладів; 

забезпечення рівного доступу до якісної освіти всіх дітей, у тому числі пільгових 

категорій; 

збільшення відсотку охоплення дітей позашкільною освітою, підвищення 

ефективності функціонування позашкільних установ; 

формування у дітей здорового способу життя. 

Реалізація цих завдань дозволить забезпечити функціонування та розвиток 

мережі  дошкільних закладів, доступ до якісної   дошкільної  освіти. Забезпечити розвиток 

творчих нахилів та інтересів дітей .Створити  умови для  виховання дітей – сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування забезпечити оновлення матеріально – технічної 

бази закладів  дошкільної освіти. 

 

 

 

2.8. Фізична культура і спорт 

   Пріоритетними  завданнями розвитку  фізичної культури   і  спорту є: 

розвиток масового спорту та пріоритетних для  селища  видів спорту; 
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створення умов для розвитку регулярної рухової активності різних верств 

населення; 

реконструкція стадіону  в смт Вороніж .  

Виконання цих завдань дозволить забезпечити підвищення рівня залучення до 

змістовного дозвілля та відпочинку населення, насамперед молоді. 

2.9. Культура 

Дитячий зразковий фольклорний колектив «Проліски» районного Будинку культури 

прийняв участь у відбірковому конкурсі Всеукраїнського фестивалю сучасної пісні та 

популярної музики «Червона рута». 

До свят, визначних дат та на масових заходах були представлені «українські 

курені» з виставками робіт народних умільців.  

 З метою забезпечення у 2014 році рівності прав та можливостей громадян у 

створенні, використанні, поширенні культурних цінностей; збереження, примноження 

культурних надбань; створення умов для творчого розвитку особистості та підвищення 

культурного рівня громадян визначені наступні завдання: 

забезпечення розвитку культури і культурного розмаїття, підвищення якості 

надання культурних послуг. 

          Якісні критерії ефективності реалізації завдань 

Виконання зазначених завдань сприятиме створенню умов для задоволення 

культурних потреб населення , творчого розвитку особистості та естетичного виховання 

громадян; охопленню населення культурно-дозвіллєвою діяльністю; покращенню 

матеріально-технічної бази закладів культури. 

2.10.  Охорона навколишнього природного середовища 

Залишається невирішеною низка екологічних проблем : приймання та очищення 

каналізаційних стоків у  смт Вороніж.  

Для забезпечення у 2014 році поліпшення екологічної ситуації; досягнення 

безпечного для здоров’я людини стану навколишнього природного середовища; 

забезпечення збалансованого використання природних ресурсів визначені наступні 

завдання: 

проведення робіт, спрямованих на реконструкцію споруд для очищення стічних 

вод; 

проведення заходів з санітарної очистки, благоустрою та озеленення території 

селищної ради; 

збереження природно-заповідного фонду. 

Кількісні та якісні критерії ефективності реалізації завдань 

Реалізація зазначених завдань сприятиме зменшенню обсягів скиду стічних вод у 

поверхневі водні об’єкти, поліпшенню технічного стану водойм; припиненню втрат 

біологічного та ландшафтного різноманіття; удосконаленню процесів збирання та 

вивезення відходів. 
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2.11. Охорона праці 

За останні три роки випадків професійних захворювань не реєструвалося. 

Смертельних нещасних випадків на виробництві небуло.   

Головним завданням у цієї сфері на 2014 рік є забезпечення підвищення рівня 

промислової безпеки та охорони праці в усіх галузях економіки  шляхом створення 

належних, безпечних і здорових умов праці працівників підприємств, установ і 

організацій всіх форм власності та видів діяльності шляхом: 

сприяння підприємствам, організаціям  у створенні безпечних та нешкідливих умов 

праці; 

соціальний захист працівників, зайнятих на роботах з тяжкими та несприятливими 

умовами праці. 

Якісні критерії ефективності політики 

Реалізація зазначених завдань сприятиме зниженню рівня загального травматизму 

та недопущенню смертельних нещасних випадків на виробництві та відповідному 

зменшенню кількості днів непрацездатності внаслідок травм і їх матеріальних наслідків.  

 

2.12. Забезпечення законності і правопорядку 

Правоохоронними органами вживаються заходи, спрямовані на забезпечення захисту 

конституційних прав і свобод громадян, дотримання належного рівня правопорядку і 

громадської безпеки . 

Для забезпечення  у 2014 році підвищення ефективності роботи правоохоронних 

органів, оздоровлення криміногенної ситуації на території  селищної ради, активізації взаємодії 

з органами  місцевого самоврядування та громадськістю щодо профілактики злочинів та 

правопорушень визначені наступні завдання: 

зміцнення громадського порядку, викриття, профілактика злочинів та правопорушень; 

забезпечення протидії корупції; 

організації призову до лав Збройних Сил України. 

Якісні критерії ефективності реалізації завдань 

Реалізація зазначених завдань дозволить забезпечити зменшення кількості злочинів, 

правопорушень  на території селищної ради; питомої ваги злочинів скоєних неповнолітніми або 

за їх участю; розповсюдження наркотичних засобів; корупційних проявів серед посадових осіб  

місцевого самоврядування. 

3. Поліпшення якості державного управління 

Пріоритетними напрямками державної політики в сфері діяльності органу 

місцевого самоврядування є зростання професіоналізму, відкритості, інституційної 

спроможності  служби в органах місцевого самоврядування , підвищення її авторитету 

шляхом запровадження європейських стандартів надання адміністративних послуг, 

узагальнення досвіду роботи кращих посадових осіб. 

Основними завданнями галузі на 2014 рік визначено: 

сприяння проведенню перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб, 

спрямованих підвищенню професійного та освітнього рівня ; 

пропагування серед посадовців здорового способу життя; 
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забезпечення функціонування системи державних послуг як основний 

напрям наближення влади до пересічного громадянина, задоволення його потреб, захист 

прав та свобод; 

відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. № 1151 

забезпечення функціонування електронного кадрового обліку державних службовців 

(електронна особова справа). 

Якісні критерії ефективності реалізації завдань 

Реалізація зазначених завдань сприятиме розвитку партнерських відносин, 

координації зусиль з метою забезпечення модернізації державного управління ;  

підвищенню рівня професійних знань, умінь і навичок посадових осіб відповідно 

до європейських стандартів;  

залученню посадових осіб до занять фізичною культурою і спортом, організації їх 

активного відпочинку, розвитку найбільш популярних видів спорту, пропаганди 

здорового способу життя,  зарахування  посадових осіб  до  збірної команди району для 

участі у обласних змаганнях спартакіади;  

удосконаленню роботи органів виконавчої влади з громадськістю щодо 

поліпшення якості послуг та своєчасності їх надання, підвищенню рівня відкритості та 

прозорості у діяльності органів виконавчої влади, спрямуванню роботи державних 

службовців на задоволення потреб громадян, формуванню високого рівня особистісних, 

професійних та етичних якостей посадових осіб. 

 

 

                 ІV.     Контроль за виконанням Програми 

 

Головною метою контролю за виконанням Програми є подальше вдосконалення 

діяльності виконавчого апарату Воронізької селищної ради, спрямованої на виконання 

завдань Президента України, Кабінету Міністрів України, поліпшення якості прийняття 

управлінських рішень, застосування ефективних діючих та розроблення нових 

інструментів державного управління для подальшого соціально-економічному розвитку .  

Організацію та контроль за виконанням Програми здійснює   виконавчий комітет  

селищної  ради. 

Виконання Програми розглядається   на засіданнях виконавчого комітету  

Воронізької селищної ради та  засіданнях сесії щоквартально та за рік в цілому не пізніше   

15 лютого 2015 року. 
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Додаток 1 до Програми 

Заходи щодо реалізації програми економічного і соціального розвитку   Воронізької селищної ради  на 2014 рік 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

№ 

з/

п 

Заходи 
Термін  

виконання 

Відповідальний 

виконавець 

Джерела та обсяги фінансування,  

тис. гривень 
Очікувані 

результати  

виконання заходу 
Державний 

бюджет 

Обласний 

бюджет 

Місцевий 

бюджет 

Інші 

джерела 

1. Забезпечення умов для подальшого соціально-економічного зростання 

Пріоритет 1.1. Споживчий ринок 

Завдання 1. Розвиток інфраструктури споживчого ринку 

1. Сприяння процесам 

формування сучасної 

інфраструктури галузей 

торгівлі, ресторанного 

господарства та побутових 

послуг шляхом розширення 

мережі цих закладів 

Протягом 2014 

року 

 Виконавчий  комітет 

селищної ради 

    Відкриття 1 

підприємствав 

роздрібної торгівлі 

   Всього по завданню 1 - - - -  

Завдання 2. Збільшення частки місцевих товаровиробників на споживчому ринку 

1. Закупівля продуктів 

харчування та 

непродовольчих товарів для 

потреб бюджетної сфери  в 

місцевих товаровиробників 

відповідно до чинного 

законодавства 

Протягом 2014 

року 

Розпорядники 

бюджетних коштів 

    Раціональне 

використання 

бюджетних коштів 

при здійсненні 

державних 

закупівель 

2. Сприяння участі  місцевих 

товаровиробників у 

виставково-ярмаркових 

Протягом 2014 

року 

 Виконавчий  комітет 

селищної ради 

    Збільшення частки 

місцевих виробників 

на споживчому 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

заходах  

 

ринку району 

3. Упровадження місцевими 

виробниками та закладами 

торгівлі бренду "Зроблено на 

Сумщині 

Протягом 2014 

року 

 Виконавчий  комітет 

селищної ради 

    Покращення іміджу 

місцевих виробників 

Пріоритет 1.2. Регуляторна політика та розвиток підприємництва 

Завдання 1. Підвищення ефективності реалізації державної регуляторної політики 

1. Належне дотримання 

органами державної влади 

норм регуляторної політики 

Протягом 20174 

року 

Воронізька селищна 

рада розробник 

регуляторних актів 

    Мінімізація проявів 

негативного впливу 

на функціонування 

підприємництва, 

поліпшення бізнес 

клімату 

 

Завдання 2. Дерегулювання підприємницької діяльності та усунення адміністративних бар’єрів для розвитку підприємництва 

1. Дерегулювання 

підприємницької 

діяльності та усунення 

адміністративних 

бар'єрів, проведення 

аналізу чинних 

нормативно-правових 

актів органів місцевого 

самоврядування щодо їх 

відповідності принципам 

державної регуляторної 

політики 

Протягом 2014 

року 

 Виконавчий  комітет 

селищної ради 

    Недопущення 

прийняття 

економічно 

недоцільних та 

неефективних 

регуляторних актів 

та забезпечення 

передбачуваності 

регуляторної 

діяльності. 

 

Завдання 3. Формування стимулюючих механізмів ресурсної підтримки та позитивного іміджу малого бізнесу, інформаційно-

просвітницьке забезпечення суб'єктів господарювання та підтримка підприємницької ініціативи безробітних щодо започаткування 

власної справи 
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1. Залучення до 

підприємницької діяльності 

та організація професійного 

навчання осіб, які 

перебувають на обліку в 

державній службі зайнятості 

професіями та 

спеціальностями, що 

необхідні для розвитку 

власної справи, та виплата 

допомоги по безробіттю для 

організації підприємницької 

діяльності 

Протягом 2014 

року 

 Виконавчий  комітет 

селищної ради 

     

у межах 

виділени

х коштів 

фонду  

МРЦЗ 

Сприяння 

самозайнятості 

населення, 

зменшення кількості 

безробітних 

Модернізація виробництва та інфраструктури 

Пріоритет 2.1. Агропромисловий комплекс 

Завдання  1. 

1. Залучення відповідно до 

законодавства позабюджетних 

коштів з метою розбудови 

соціальної інфраструктури 

селищної ради 

Протягом 2014року  Виконавчий  комітет 

селищної ради 
   165,8 Створення 

сприятливих умов 

для подальшого 

розвитку сільських 

територій, 

покращення рівня 

життя селища  

Пріоритет 2.2.  Зв’язок 

Завдання 1. Сприяти роботі відділень поштового зв’язку  в  смт Вороніж 

1 Сприяти в проведенні 

передплати на періодичні 

друковані видання через 

мережу об’єктів поштового 

зв’язку  

Протягом 2014 

року 

 Виконавчий  комітет 

селищної ради 
    Розвиток поштового 

зв’язку в  селищі 

2 Сприяти в закупівлі послуг 

поштового зв’язку, у тому 

Протягом 2014 

року 

 Виконавчий  комітет 

селищної ради 
    Розвиток поштового 

зв’язку в  селищі 



 16 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

числі знаків поштової оплати 

Пріоритет 2.3. Енергозабезпечення та енергозбереження 

 Завдання 1. Забезпечення всіма категоріями споживачів поточних розрахунків за спожиті енергоносії у повному обсязі  
1. Своєчасна і повна оплата  

вартості спожитих 

енергоносіїв установ та 

організацій, що фінансуються 

з місцевого бюджету 

Протягом 2014 

року 

 Виконавчий  комітет 

селищної ради 

    Забезпечення 

повних та 

своєчасних 

розрахунків за 

спожиті 

енергоносії 

Завдання 2. Упровадження енергозберігаючих заходів за рахунок заміщення традиційних видів палива іншими видами, 

насамперед, альтернативними відновлювальними видами палива; удосконалення систем теплопостачання 
1. Реконструкція тепло 

генераторної                                                        

ДНЗ «Чебурашка» з 

установленням котлів на 

твердому паливі в смт 

Вороніж Шосткинського 

району 

Протягом 2014 

року 

 Виконавчий  комітет  

селищної ради 

  92,7   

1.  Капітальний ремонт ДНЗ 

«Вишенька» по вул. Гоголя,8 

в смт Вороніж 

Шосткинського району 

Сумської області 

Протягом 2014 

року 

 Виконавчий  комітет 

селищної ради 

  2,52   

   Всього по завданню 2   95,22   

   Всього по пріоритету   95,22   

Пріоритет 2.4. Дорожній комплекс 

Завдання 1. Проведення ремонту автомобільних доріг комунальної власності 

1. Експлуатаційне утримання та 

ремонт доріг комунальної 

власності 

Протягом 2014 

року 

 Виконавчий  комітет  

селищної ради 

 

 

 

  

 

 

  підвищення якості 

доріг  комунальної 

власності та безпеки 
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капітальний ремонт доріг  

поточний ремонт 

82,84 

39,0 

3,5 руху  

   Всього по пріоритету  121,84  3,5   

Пріоритет 2.5. Житлова політика 

Завдання 1. Поліпшення житлових умов населенню району 

1. Реалізація  серед населення 

обласної цільової програмі 

"Власний дім"  

Протягом 2014 

року 

 Виконавчий  комітет  

селищної ради 

    Газифікація, 

обладнання 

системами 

водовідведення, 

водопостачання 

приватних житлових 

будинків .  

   Всього по пріоритету      

Пріоритет 2.6. Житлово-комунальне господарство 

Завдання 1. Забезпечення населення якісною питною водою, поліпшення якості житлово-комунального обслуговування населення 

1. Виконання ремонту, 

очищення та дезінфекції  

шахтових колодязів 

громадського користування  

Протягом 2014 

року 

 Виконавчий  комітет  

селищної ради 

  12,0  Забезпечення 

населення якісною 

питною водою. 

Запобігання 

забрудненню 

навколишнього 

середовища 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Добудова артезіанської 

свердловини в смт Вороніж 

Протягом 2014 

року 

 Виконавчий  комітет  

селищної ради 

142,55 

За умови 

надходж

ення 

коштів 

   

3. Капітальний ремонт 

електрозабезпечення 

артезіанської свердловини по 

вул Кошового в смт Вороніж 

Протягом 2014 

року 

 Виконавчий  комітет  

селищної ради 

  74,1  

4. Реконструкція 

водовідведення по вул. Н. 

Сіверська, Пролетарська, 

Протягом 2014 

року 

 Виконавчий  комітет  

селищної ради 

150,00 

За умови 

надходж
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Київська, Фрунзе в смт 

Вороніж  

ення 

коштів 

 

 

5. Реконструкція системи 

водопостачання по вул. 

Куліша,Комсомольська,Н. 

Сіверська,Радянська,Садова в 

смт Вороніж  

Протягом 2014 

року 

 Виконавчий  комітет  

селищної ради 

  30,0   

6. Реконструкція каналізаційних 

колекторів по вул. 

Радянська,Н.Сіверська,Київсь

ка,Франко в смт Вороніж 

Шосткинського району 

Сумської області 

Протягом 2014 

року 

 Виконавчий  комітет  

селищної ради 

  1,32   

7. Реконструкція системи 

водовідведення ДНЗ 

«Чебурашка» Воронізької 

селищної ради в смт Вороніж 

Шосткинського району  

Протягом 2014 

року 

 Виконавчий  комітет  

селищної ради 

350,00 

За умови 

надходж

ення 

коштів 

 1,32   

8. Придбання насосного 

обладнання  для 

артсвердловини 

Протягом 2014 

року 

 Виконавчий  комітет  

селищної ради 

   16,0  

   Всього  по завданню 1 642,55  118,74 16,0  

Завдання 2. Технічне переоснащення житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери 

1. Підвищення 

енергоефективності 

освітлення вуличношляхової 

мережі населених пунктів 

шляхом реконструкції мереж 

вуличного освітлення в  смт 

Вороніж ,придбання 

електролічильників 

Протягом 2014 

року 

 Виконавчий  комітет  

селищної ради 

  25,0  Покращення 

благоустрою 

населених пунктів 

Забезпечення 

освітлення 

населених пунктів 

району 

   Всього по завданню 2   25,00   
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   Всього по пріоритету 642,55  25,00 16,0  

 

Підвищення соціальних стандартів та гуманітарний розвиток 

Пріоритет 3.1 Зайнятість населення та ринок праці 

Завдання 1. Працевлаштування незайнятих громадян на вільні та новостворені робочі місця 

1. Визначення обсягів та 

напрямів організації 

оплачуваних громадських 

робіт для незайнятого 

населення за рахунок коштів 

місцевих бюджетів та інших 

джерел фінансування 

Протягом 2014 

року 

 Виконавчий  комітет  

селищної ради , КП 

«Добробут» спільно з  

МРЦЗ 

  16,0   

   Всього по завданню 1   16,0   

Пріоритет 3.2. Соціальне забезпечення 

1.  Надання додаткових 

соціально- побутових і 

санітарно – гігієнічних 

послуг по ремонту та пошиву 

одягу, прання білизни у 

Воронізькому селищному 

центрі Шосткинського 

районного територіального 

центру соціального 

обслуговування 

 

Протягом 2014 

року 

Районний  

територіальний центр  

соціального 

обслуговування 

    Поліпшення якості 

надання послуг, 

розширення видів 

соціальних послуг та 

організація їх 

надання за місцем 

проживання осіб 

похилого віку 

 

 

2. Соціальний захист  окремих 

категорій  населення  

Протягом 2014 

року 

виконавчий комітет 

Воронізької селищної 

ради 

      11,0  забезпечення 

соціального захисту  

окремих категорій 

населення  

Воронізької 

селищної ради 

   Всього по пріоритету       11,0   
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Пріоритет 3.3. Фізична культура і спорт 

Завдання 1.Створення умов для розвитку регулярної рухової активності різних верств населення 

1. Реконструкція футбольного 

поля  в міні спортивний 

комплекс  в смт Вороніж  

Протягом 2014 

року 

 Виконавчий  комітет  

селищної ради спільно з  

відділом  у справах 

молоді і спорту  

Шосткинської  РДА 

  8,0  Підвищення  

рівня 

забезпечення 

населення 

спортивними 

майданчиками 
   Всього по пріоритету - - 8,0   

Пріоритет 3.4. Культура 

Завдання 1. Зміцнення, розвиток та модернізація матеріально-технічної бази закладів культури 

1. Проведення ремонту 

адмінбудинку за адресою смт 

Вороніж, вул. Київська,4  

Протягом 2014 

року 

 Виконавчий  комітет  

селищної ради 

  50,0  Покращення 

матеріально-

технічної бази 

закладів культури та 

сприяння розвитку 

культури у селищі 

   Всього по завданню 1 - - 50,0   

Завдання 2. Підвищення рівня екскурсійного обслуговування туристів, поширення інформації про туристичні можливості краю 

 

1.  Участь в розробці та 

впровадженні  туристичних 

маршрутів, проведення 

екскурсійної роботи 

Протягом 2014 

року 

Відділ культури і 

туризму Шосткинської 

районної державної 

адміністрації спіль з  

виконкомом селищної 

ради 

    Створення нового 

туристичного 

продукту для 

залучення туристів 

на територію 

селищної ради 

2. Участь в міжрегіональній 

спеціалізованій виставці-

ярмарку «Сумщина. Подорожі 

та відпочинок», участь в 

Протягом 2014 

року 

Відділ культури і 

туризму Шосткинської 

районної державної 

адміністрації спіль з  

    Популяризація 

туристичного 

потенціалу  з метою 

залучення туристів 
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регіональних, обласних  

туристичних виставках, 

салонах, фестивалях 

виконкомом селищної 

ради 

   Всього по пріоритету - -    

Пріоритет 3.5. Формування толерантного суспільства 

Завдання 1. Залучення громадськості до процесів формування та реалізації державної політики 

1. Проведення заходів щодо 

відзначення державних свят 

та пам’ятних дат, зокрема, 

Дня Перемоги, Дня 

Конституції України, Дня 

Державного прапора, Дня 

Незалежності України, Дня 

партизанської слави, інших, з 

широким залученням до їх 

проведення громадськості 

Протягом 2014 

року 

Відділ культури і 

туризму Шосткинської 

районної державної 

адміністрації спіль з  

виконкомом селищної 

ради 

    Збереження 

історичної пам'яті 

народу, 

популяризація 

державницьких 

поглядів серед 

громадськості, 

сприяння 

консолідації 

української нації 

2. Проведення  зустрічей та 

консультацій з мешканцями 

населених пунктів селищної 

ради  з метою урахування 

позиції громадськості  щодо 

вирішення  пріоритетних 

завдань для органів влади 

Протягом 2014 

року 

 Виконавчий  комітет  

селищної ради 
  60,0  Установлення 

ефективного 

зворотного зв’язку 

між владою та 

громадськістю 

                                                                                                     Всього по пріоритету                                                     60,0 

Завдання 2. Підтримка та популяризація ініціатив суб'єктів громадянського суспільства 

1. Організація заходів з 

інформування в засобах 

масової інформації про 

ефективні приклади співпраці 

райдержадміністрації, органів 

місцевого самоврядування з 

структурними утвореннями 

Протягом 2014 

року  

Відділ організаційно-

кадрової роботи та 

внутрішньої політики 

апарату Шосткінської  

районної державної 

адміністрації спільно з 

виконавчим комітетом  

    Активізація 

громадської участі в 

процесах взаємодії 

органів влади та 

громадськості. 

Популяризація 

діяльності об'єднань 
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політичних партій та 

інститутами громадянського 

суспільства 

селищної  ради громадян 

   Всього по пріоритету - - - -  

Пріоритет 3.6. Охорона навколишнього природного середовища 

Завдання 1. Проведення заходів з санітарної очистки, благоустрою та озеленення населених пунктів району 

1. Проведення щорічної 

весняної акції та щотижневих 

«чистих четвергів» з 

озеленення та благоустрою 

населених пунктів  

Протягом 2014 

року 

 Виконавчий  комітет  

селищної ради 

    Благоустрій 

населених пунктів 

2. Видалення аварійних  дерев  

на території селищної 

ради,прибирання місць  

загального користування  на 

території ради,робота з 

озеленення  та благоустрію 

населених пунктів 

Протягом 2014 

року 

 Виконавчий  комітет  

селищної ради 

  86,0  Благоустрій 

населених пунктів 

1.  Придбання  

електрообладнання для КНС  

Протягом 2014 

року 

 Виконавчий  комітет  

селищної ради 

  10,0   

   Всього по завданню 1 - - 96,0 -  

   Всього по пріоритету -  96,0   

Пріоритет 3.7. Освіта 

Завдання 1.Забеспечення рівного доступу  громадян до якісної освіти. 

1.  Підвіз учнів  з віддалених   

територій селищної  ради до 

навчальних закладів селища 

Протягом 2014 

року 

 Виконавчий  комітет  

селищної ради 
  41,7  покращення умов  

навчання  учнів 

загальноосвітньої 

школи 

2. Проведення оздоровчої 

компанії у ДНЗ 

«Вишенька»,»Чебурашка» на 

червень 2014  року   Виконавчий  комітет  

селищної ради 
  23,0   
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літній період  

3 Придбання ігрового 

майданчику для ДНЗ 

«Чебурашка» 

Протягом 2014 

року 

 Виконавчий  комітет  

селищної ради 
  27,0   

4 Придбання  електропічі для 

ДНЗ»Вишенька» 

Протягом 2014 

року 

 Виконавчий  комітет  

селищної ради 
  7,5   

5 Придбання меблів для ДНЗ Протягом 2014 

року 

 Виконавчий  комітет  

селищної ради 
  8,435   

6 Провести ремонт 

зовнішнього 

електрозабеспечення 

ДНЗ»Чебурашка» 

Протягом 2014 

року 

 Виконавчий  комітет  

селищної ради 
  10,0   

   Всього по пріоритету   117,635   

Пріоритет 4. Поліпшення якості державного управління 

Завдання 1. Забезпечення місцевими органами виконавчої влади електронного кадрового обліку державних службовців (електронна 

особова справа), відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1151 "Про внесення змін до 

порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади" 

1. Програмне забезпечення  

обліку електронних особових 

справ посадових осіб, 

програмне забезпечення,ддя 

чого необхідно  придбання  

двох   комплектів оргтехніки  

Протягом 2014 

року 

Відділ організаційно-

кадрової роботи та 

внутрішньої політики 

апарату Шосткинської 

районної державної 

адміністрації спільно з 

виконавчим комітетом  

селищної  ради 

  9,04  Забезпечення 

ефективного 

функціонування 

ЄДКС "Кадри", 

системи 

електронного обліку 

особових справ 

посадових  осіб  

   Всього по пріоритету   9,04   

 

                                                                           Пріоритет 5. Інші напрямки розвитку 

1. Розробка схеми планування 

забудови території 

Воронізької селищної ради 

Протягом 2014 

року 

 Виконавчий  комітет  

селищної ради 

  56,0   

2. Фінансування  архівного Протягом 2014  Виконавчий  комітет    18,3  Своєчасний розгляд 
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відділу Воронізької селищної 

ради  

року селищної ради звернень громадян з 

питань пенсійного 

забезпечення. 

   Всього по пріоритету   74,3   

 

Додаток 2 до Програми 

Перелік селищних  цільових програм по галузях,  

фінансування яких у 2014 році здійснюватиметься за рахунок коштів  місцевого  бюджету 

 

 
 

1 2 3 4 5 

№ 

з/п 
Назва програми 

Термін 

реалізації, 

(початок/ 

закінчення) 

Обсяги фінансування 

передбачені програмою на 

2014 рік  

(всього, у тому числі по 

державному (ДБ), обласному 

(ОБ), місцевих (МБ) бюджетах 

та інших джерелах) 

Очікуваний результат 

за підсумками 2013 року 

Охорона навколишнього  природного середовища,благоустрій території та розвиток ЖКГ 

1.  Селищна програма використання  та 

охорони  земель  селища Вороніж на 

2007-2015 роки 

2007-2015 У межах виділених коштів розроблення  конкретних проектів 

оптимізації структури угідь,схем  

землекористування,схем 

рекультивації,розробки робочих проектів 

охорони земель,проектів землеустрою 

2.  Селищна програма «Сільська криниця» 

на 2008-2015 роки 

2008-2015 У межах виділених коштів  

3.  Селищна програма  забезпечення 

населення якісною питною водою в 

достатній кількості до 2020 року 

до 2020 У межах виділених коштів  

4.  Селищна програма  реформування і 

розвитку ЖКГ на 2009-2014 роки 

2009-2014 У межах виділених коштів  
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5.  Программа розроблення містобудівної 

документації смт Вороніж,с.Масиків та 

с.Курдюмівка на 2013 рік 

 У межах виділених коштів  

6.  Комплекса програма охорони 

навколишнього  природного середовища 

до 2015 року 

2004-2015 У межах виділених коштів поліпшення стану  атмосферного 

повітря,поліпшення стану водних ресурсів на 

території селищної ради  

Соціальний захист, демографічний розвиток, підтримка дітей та молоді, гендерна політика 

7.  Селищна програма соціального захисту 

окремих категорій громадян та 

фінансової підтримки громадських 

організацій ветеранів та інвалідів 

2014 У межах виділених коштів Фінансова підтримка громадських 

організацій ветеранів та інвалідів, виплата 

грошової компенсації фізичним особам, які 

надають соціальні послуги громадянам 

8.  Районна програма реформування 

системи закладів для дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського 

піклування 

2011-2017  

роки 

У межах виділених коштів Зменшення кількості дітей, вилучених із 

сімейного середовища 

9.  "Молодь Шосткинщини" на 2011-2015 

роки 

2011-2015  

роки 

У межах виділених коштів. Підвищення рівня участі молоді в 

реалізації державної  молодіжної  політики 

10.  Селищна програма розвитку фізичної 

культури і спорту на 2013 – 2016 роки 

2012 – 2016 

роки 

У межах виділених коштів Збільшення кількості молоді, залученої до 

регулярних занять фізичною культурою та 

спортом 

11.  Селищна програма  «Дитячі меблі  

Шосткинщини» на період до 2015 року 

2012-2015 У межах виділених коштів покращення  матеріально-технічної бази 

закладів освіти 

 
  

 

                               Секретар селищної ради                   Т.А.Симотка 

        

 
 


