
                                                                                                             
     У К Р А Ї Н А 

   КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

          Запорізького району Запорізької області 

                       третя позачергова сесія  восьмого скликання 

 

  РІШЕННЯ  № 1 

 

від 24 грудня 2020р. 

смт.Кушугум 

              

Про затвердження Програми соціально – економічного та культурного  

розвитку Кушугумської селищної ради на 2021- 2025 роки 

 

            Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і 

соціального розвитку України», з урахуванням пріоритетів загальнодержавної 

політики, інтересів територіальної громади, визначених потребами їх 

мешканців, 

 

КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

           В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити Програму соціально –економічного та культурного  розвитку  

Кушугумської селищної ради на 2021- 2025 роки (додається). 

2. Виконкому селищної ради забезпечити виконання заходів щодо соціально – 

економічного та культурного  розвитку Кушугумської селищної  ради на 2021- 

2025 роки . 

 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії  селищної 

ради. 

 

 

 

Селищний голова                                                      В.С.Сосуновський  

 

 

 

 

 



 

                                               П  Р О Г Р А М А 

соціально-економічного та культурного розвитку Кушугумської селищної 

                                  ради  на 2021-2025 роки 

 

                                    І. Загальна частина 

 

 Програма соціально-економічного і культурного розвитку Кушугумської 

сеелищної ради Запорізького району Запорізької області  розроблена на основі 

положень Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування», 

«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», науково-технічного інвестиційного і 

виробничого потенціалу територіальної громади, можливостей забезпеченості її 

матеріально - технічними та фінансовими ресурсами. 

 Програма базується на основних показниках прогнозу економічного і 

соціального розвитку України, комплексі макроекономічних та аграрно-

промислових прогнозів національних, державних та регіональних програм. 

Прогнозні розрахунки і заходи програми розроблені на основі аналізу соціально-

економічної ситуації в аграрно-господарському та приватному комплексі 

населених пунктів селищної ради, особливо з урахуванням тенденцій останніх 

місяців, пропозицій депутатів, членів виконкому, центральних органів 

виконавчої влади, методичних рекомендацій Міністерства економіки України та 

цілей і заходів, визначених затвердженими регіональними програмами. 

 Основне завдання Програми полягає у подоланні наслідків фінансово-

економічної кризи та забезпеченні гідних умов життя громадян за рахунок 

нарощування та утримання рівня економічного зростання, проведення 

структурних перетворень, впровадження нових енергозберігаючих технологій. 

 Програма є комплексною системою завдань та способів їх виконання на 

2021-2025 роки, що визначає цілі та стратегію розв’язання соціальних і 

економічних проблем розвитку територіальної громади, задає комплекс 

конкретних, узгоджених заходів економічно-соціального, культурного і 

духовного розвитку громади, прогнозує динаміку основних показників. 

Виконання зазначених пріоритетних завдань дасть можливість забезпечити 

стабільні темпи економічного зростання, сприятиме наповненню бюджету 

селищ та дозволить спрямувати фінансові ресурси у соціальну сферу для 

створення повноцінного життєвого середовища, додержання державних 

соціальних стандартів та гарантій. У процесі виконання Програма може 

уточнюватися. Зміни і доповнення до Програми затверджуються Кушугумською 



селищною радою за поданням депутатів, постійних комісій селищної ради, 

членів виконкому та жителів селищ. Звітування про виконання Програми 

здійснюватиметься за підсумками поточного року. 

 Враховуючи підсумки 2020 року серед головних пріоритетів економічного 

і соціального розвитку населених пунктів громади у 2021-2025 роках мають 

бути: 

 - скоординована робота селищної ради, її виконавчого комітету, 

громадських і релігійних організацій, навчально-виховних та культурно-

просвітницьких закладів, пов’язаної з розвитком духовності, захистом моралі та 

формуванням 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; 

 - збереження рівня доходів населення, пом’якшення ситуації на ринку 

праці в селищі, забезпечення соціального захисту найбільш вразливих верств 

населення; 

 - підвищення ефективності енергоспоживання, здійснення заходів із 

енергозбереження в усіх сферах діяльності; 

 - підвищення рівня соціальних стандартів і якості послуг, які 

безпосередньо надаються населенню, удосконалення діяльності та матеріально-

технічної бази закладів охорони здоров’я, соціального захисту, розвиток установ 

освіти, створення належних умов для всебічного та повноцінного розвитку дітей, 

відродження культурних і просвітницьких традицій; 

 - спрямування наявних ресурсів на   підвищення доходів жителів селищ, 

створення умов для розвитку аграрного сектору; 

 - активізація інвестиційної діяльності, продовження реконструкції та 

поточного ремонту об’єктів життєзабезпечення, розвиток та відновлення мережі  

доріг; 

 - розв’язання екологічних проблем, здійснення природоохоронних заходів, 

щодо призупинення погіршення стану навколишнього природного середовища, 

поліпшення якості питної води та впорядкування утилізації твердих побутових 

відходів;  

 - сприяння суб`єктам господарювання у реалізації інвестиційних проєктів, 

спрямованих на створення нових робочих місць, освоєння передових технологій; 

 - забезпечення подальшого розвитку малого підприємництва, фермерських 

та особистих селянських господарств й підвищення їх ролі у соціально-

економічному житті села: 

 - забезпечення населення якісними комунальними послугами; 

 - розвиток транспортної інфраструктури: вивчення і розробка нових 

автобусних маршрутів та надання їх на конкурсній основі перевізникам з метою 

поліпшення транспортного обслуговування жителів селищ. 



 

ІІ. Основні завдання 

 

I. Соціальна сфера 

 Для поліпшення якості та продовження тривалості життя населення, 

забезпечення сучасних умов проживання Кушугумською селищною радою 

передбачено здійснення ряд практичних заходів, а саме: 

 

 1.1. Поліпшення демографічної ситуації  

 На території Кушугумської селищної ради мешкає близько 18112 чоловік, з 

них дітей до 18 років – 2700,  працездатного населення – 9932 чоловік. Кількість 

громадян, які мають право на пільги та державні гарантії за соціальною ознакою 

складає  ____ особа, у тому числі : 

- багатодітні сім'ї – 149  , в них виховується 439дітей; 

- діти з інвалідністю – 89; 

- переселенців   –8 сімей. 

- учасники АТО/ООС – 169 осіб  

- члени сімей загиблих – 4 особи 

На території ради проживає 1сім`я, члени яких вимушено залишили місце 

проживання внаслідок тимчасової окупації, з них дітей – 3 

         Соціальний захист людей похилого віку, ветеранів є одним з пріоритетних 

напрямків соціальної політики та передбачає здійснення заходів, спрямованих на 

створення умов, що забезпечують економічне благополуччя, а також надання їм 

додаткових прав і гарантій. У населених пунктах селищної ради реалізуються 

державні соціальні програми, в ході яких здійснюються заходи щодо поліпшення 

становища громадян похилого віку, ветеранів війни та праці, які проживають в 

селищній 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. 

 Сьогодні система соціального захисту у населених пунктах територіальної 

громади охоплює практично всіх непрацездатних громадян за допомогою 

пенсійного забезпечення та соціальної допомоги всіх видів і форм. В 

територіальній громаді проживають 47 самотніх і самотньо проживаючих людей 

з інвалідністю  і пенсіонерів, які потребують сторонньої допомоги і 

обслуговуються соціальними працівниками та іншими особами.   Люди похилого 

віку, які проживають в населених пунктах територіальної громади, є об’єктами 

підвищеної уваги та турботи зі сторони сільського виконавчого і розпорядчого 

органу. 

 Досягнення сталого демографічного розвитку відбуватиметься шляхом 

створення необхідних умов для збереження і зміцнення репродуктивного 



здоров’я населення, формування та стимулювання здорового способу життя, 

розв’язання проблем гігієни і безпеки праці, підтримки молоді, стабілізації 

стосунків у сім’ях, допомоги у вихованні дітей, організації змістовного дозвілля 

та відпочинку, захисту інвалідів та людей похилого віку, забезпечення розвитку 

освіти та культури. Основним напрямом діяльності у 2021-2015 роках буде 

стабілізація демографічної ситуації, збереження традицій багатодітності та 

настанов на дводітну родину. Для поліпшення здоров’я, зниження рівня 

смертності та збільшення тривалості життя заплановано створити умови для 

забезпечення доступу до обов’язкового якісного медичного та санаторно-

курортного обслуговування, диспансеризації, розширення доступу населення, 

особливо дітей і підлітків до фізкультурно-спортивних і оздоровчих закладів. 

 Для поліпшення демографічної ситуації головними завданнями у 2021-

2025 роках передбачається: 

 - стимулювання народжуваності, забезпечення підтримки сімей з дітьми; 

 - проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи стосовно права на 

окремі види державної допомоги сім’ям, у яких народилися діти; 

 - створення сприятливих умов для поєднання жінками професійної 

зайнятості з материнством; 

 - розвиток співпраці з вітчизняними, міжнародними благодійними 

організаціями, які займаються оздоровленням та відпочинком дітей, в тому числі 

і за кордоном;  

 - запровадження механізму запобігання насильства у сім'ї, проведення 

кампаній «Стоп насильству», забезпечення максимального виявлення випадків 

насильства ; 

 - забезпечення призначення та виплату нового виду допомоги- одноразової 

винагороди жінкам у яких народилась трійня; 

 - забезпечення підтримки багатодітних сімей, у тому числі надання 

допомоги за рахунок коштів селищного бюджету; 

 - подолання негативних наслідків старіння населення, забезпечення гідних 

умов життя старших вікових категорій (після 65 років), створення механізму 

залучення людей похилого віку до активного способу життя поза сферою 

трудової діяльності;  

 - реалізація комплексу заходів щодо поліпшення умов праці, виконання 

екологічних програм, задоволення населення якісною питною водою, 

продуктами харчування. сприяння зайнятості молоді, підтримка її 

підприємницьких ініціатив; 

 - організація та створення Благодійного фонду по підтримці громадян 

похилого віку, благоустрою місць поховання та озеленення і підтримання в 

належному виді місць громадського відпочинку;  

 - забезпечення зайнятості молоді у вільний від навчання час; 



 - залучення учнів навчальних закладів до роботи у виконкомі, постійних 

комісіях та селищній раді; 

           - надання субвенцій з місцевого бюджету на виконання Програм 

соціально-економічного та культурного розвитку регіону для  забезпечення 

діяльності організацій та закладів,  які обслуговують громаду та мешканців.  

 

  1.2. Зайнятість населення та ринок праці 

 У рамках обласної програми зайнятості населення передбачити здійснення 

комплексу заходів, спрямованих на активізацію економічної діяльності 

населення, розширення сфери застосування праці, «детінізації» зайнятості, 

зменшення диспропорції між попитом та пропозицією робочої сили, створення 

умов для самостійної зайнятості та соціальної підтримки незайнятих, 

зареєстрованих у державній службі зайнятості, у тому числі: 

- сприяння працевлаштуванню незайнятих громадян на вільні та 

новостворені робочі місця; 

- залучення до громадських робіт безробітних громадян; 

- посилення контролю за дотриманням вимог законодавства про працю, 

зайнятість населення та про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування на випадок безробіття, забезпечення реалізації прав і гарантій 

працівників, недопущення випадків використання найманої сили без належного 

оформлення трудових відносин з роботодавцем;  

- підвищення мобільності робочої сили шляхом поширення інформації про 

стан регіональних ринків праці. 

 

 1.3. Доходи населення та заробітна плата 

 У рамках забезпечення та реалізації Стратегії подолання бідності розвиток 

соціальної сфери діяльності селищної ради та виконкому буде спрямовано на 

недопущення зниження доходів населення від трудової діяльності, підвищення 

соціальної відповідальності роботодавців, удосконалення соціального діалогу. 

 Протягом у 2021-2025 років передбачається здійснити такий комплекс 

заходів: 

 - впровадження постійного контролю за рівнем оплати праці на 

підприємствах, в фермерських господарствах, серед підприємців розташованих 

на території ради, з метою недопущення виплати зарплати в розмірах, нижчих 

від затвердженого законодавством мінімального рівня, а також виключення 

фактів мінімізації офіційного заробітку працівників; 

 - забезпечення роботи засідань виконавчого комітету селищної ради з 

питань погашення заборгованості з заробітної плати, пенсій та інших соціальних 

виплат, де заслуховуватимуться відповідальні особи та керівники господарств, 

підприємці, які не забезпечили своєчасну виплату заробітної плати; 



 - проведення моніторингу укладення колективного договору на базовому 

підприємстві, , які використовують найману працю з метою забезпечення 

соціально-трудових гарантій працівникам. 

 

 1.4. Соціальне забезпечення 

 З метою соціального захисту найвразливіших верств населення в межах 

реалізації заходів, передбачених програмою забезпечення реалізації Стратегії 

подолання бідності, планується: 

 - надання додаткової підтримки пільговим категоріям громадян, які 

найбільш її потребують; 

 - продовження роботи щодо реалізації заходів Програми соціальної 

підтримки ветеранів війни,  праці, дітей війни, людей з інвалідністю, учасників 

антитерористичної операції та членів їх сімей (мешканців Кушугумської 

селищної ради), громадян, які переселяються з тимчасово окупованої території 

України та районів проведення антитерористичної операції,  інших соціальних 

груп населення, що перебувають у складних життєвих обставинах «Назустріч 

людям” на 2021-2025 роки; 

 - сприяння забезпечення людей з інвалідністю та пенсіонерів засобами 

реабілітації (палиці, милиці, ходунки і т.д.); 

 - сприяння забезпечення населення різними видами пільг та державних 

соціальних допомог, що фінансуються з державного бюджету; 

 - сприяння забезпечення виплати допомоги сім’ям з дітьми, 

малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової 

державної допомоги дітям; 

 - проведення урочистостей до свят та пам’ятних дат соціального 

спрямування та наданням матеріальної (грошової) і натуральної допомоги; 

           - фінансова підтримка Ради ветеранів війни та праці громади; 

           -надання матеріальної допомоги на поховання осіб, які не досягли 

пенсійного віку та не працювали; на реабілітацію в зв’язку з тяжкою 

хворобою;на складне та дороге лікування з хірургічним втручанням; на 

подолання нослідків стихійного лиха. 

 

 1.5. Житлово-комунальне господарство, розвиток інфраструктури 

 

       З метою реалізації заходів з розвитку та реформування комунального 

господарства передбачається здійснити інвентаризацію усіх основних фондів 

комунальної власності сселищноїради та вжити заходів, спрямованих на: 

 

Заходи Відповідальні  Термін 

виконання 

Фінансування 



Капітальний та поточний 

ремонт адміністративного 

приміщення  смт.Кушугум 

вул.Соборна,23  

Кушугумська 

селищна  рада 

2021-2022 згідно 

кошторисної 

документації 

Капітальний та поточний 

ремонт  приміщення 

смт.Кушугум   вул. Центральна, 

буд.192 

Кушугумська 

селищна рада 

2021-2025 згідно 

кошторисної 

документації 

Придбання автотранспортних 

засобів 

Кушугумська 

селищна рада   

2021-2025 згідно 

кошторисної 

документації 

Обробити дерев’яні конструкції 

дахів адміністративних 

приміщень протипожежним 

захистом 

Кушугумська 

селищна рада 

2021-2025 згідно 

кошторисної 

документації 

Обладнати адміністративні 

приміщення протипожежною та 

охоронною сигналізацією. 

Кушугумська 

селищна рада 

2021-2025 згідно 

кошторисної 

документації 

Впорядкувати існуючі квартали 

житлової забудови, домогтися їх 

благоустрою. 

Кушугумська 

селищна рада   

2021-2025 Не потребує 

фінансування 

Оформити право комунальної 

власності  на  безхозні будівлі та 

споруди, мережі газо- та водо- 

комунікацій 

Кушугумська 

селищна рада   

2021-2025 згідно 

кошторисної 

документації 

Утримання мереж зовнішнього 

освітлення 

Кушугумська 

селищна рада   

2021-2025 згідно 

кошторисної 

документації 

Удосконалення системи 

зовнішнього освітлення  

смт.Малокатеринівка 

Кушугумська 

селищна рада   

2021-2025 згідно 

кошторисної 

документації 

Оформити містобудівну 

документацію, а саме: 

«Генеральний план та план 

зонування (у складі 

генерального плану), оновлення 

з розширенням меж населеного 

пункту смт.Малокатеринівка, 

Запорізького району, 

Запорізької області» 

Кушугумська 

селищна рада 

2021-2025 згідно 

кошторисної 

документації 



Виготовлення технічної 

документації з нормативної 

грошової оцінки земель 

населеного пункту 

смт.Малокатеринівка 

Запорізького району Запорізької 

області 

Кушугумська 

селищна рада   

2021-2025 згідно 

кошторисної 

документації 

 

 - своєчасне виконання комплексу робіт з підготовки установ до роботи в 

осінньо-зимовий періоди у 2021-2025 роках (установка пластикових вікон, 

утеплення фасадів, реконструкція опалювальних систем); 

 - виконання робіт по поточному та ямковому ремонту вулиць населених 

пунктів територіальної громади, обновлення та установка дорожніх знаків, в 

першу чергу в місцях масових зібрань громадян, дитячих та шкільних освітніх 

закладів, медичних установ, місцях зупинок рейсових автобусів, нанесення 

зебрових переходів. 

 

II. Гуманітарна сфера 

 

 2.1. Здоров’я населення 

 Стан здоров’я населення громади характеризує його трудоресурсний 

потенціал, зумовлює рівень продуктивності праці в суспільстві та значною мірою 

впливає на перспективи його соціально – економічного розвитку. Тому один з 

основних напрямів діяльності ради буде полягати в задоволенні потреб 

населення в отриманні медичних послуг.  

З метою забезпечення високоякісної і доступної медичної допомоги в рамках 

програм протидії поширенню інфекційних соціально-небезпечних хвороб, 

запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань 

передбачається: 

Заходи Відповідальні Дата Фінансування 

Першочергове укомплектування 

лікарськими та середніми 

медичними кадрами закладів 

первинної ланки 

 Філіал 

поліклініки КЗ 

«Запорізька 

ЦРЛ» ЗРР 

 

2021-

2025 

не потребує 

фінансування 

Забезпечення надання якісної 

первинної медико-санітарної 

допомоги 

Філіал 

поліклініки КЗ 

«Запорізька 

ЦРЛ» ЗРР 

2021-

2025 

не потребує 

фінансування 

Покращення ресурсного Філіал 2021- згідно 



забезпечення та матеріально-

технічної бази, в тому числі 

капітальний і поточний ремонти 

будівель закладів охорони 

здоров’я 

поліклініки КЗ 

«Запорізька 

ЦРЛ» ЗРР 

2025 кошторисної 

документації 

Обладнати приміщення закладів 

медицини протипожежною 

сигналізацією. 

 Філіал 

поліклініки КЗ 

«Запорізька 

ЦРЛ» ЗРР 

2021-

2025 

згідно 

кошторисної 

документації 

 Домогтися покращення роботи 

лікарських закладів з 

профілактики захворюваності 

серед мешканців громади.  

Філіал 

поліклініки КЗ 

«Запорізька 

ЦРЛ» ЗРР 

2021-

2025 

не потребує 

фінансування 

Активно пропагувати здоровий 

спосіб життя. 

Філіал 

поліклініки КЗ 

«Запорізька 

ЦРЛ» ЗРР 

2021-

2025 

не потребує 

фінансування 

Виконання програм селищної 

ради медичного направлення 

Філіал 

поліклініки КЗ 

«Запорізька 

ЦРЛ» ЗРР 

2021-

2025 

згідно 

кошторисної 

документації 

 

 2.2. Освіта 

На території Кушугумської селищної  ради розташовані шість освітніх заклади: 

 

№ 

з/п 

 

Назва навчального закладу 

 

Кількість 

учнів, 

вихованців 

Опалення 

 

1 Балабинський навчально- 

виховний комплекс ,,   школа І-ІІІ 

ступенів-гімназія «Престиж» 

766 газ 

  

2 Балабинський комунальний дошкільний 

навчальний заклад ,,Теремок’’ 

154 газ 

3   Кушугумський навчально-виховний 

комплекс,,   школа І-ІІІ ступенів-

гімназія «Інтелект» 

771  Газ та тверде 

опалення 

4  Кушугумський комунальний 

дошкільний навчальний заклад 

,,Ромашка’’ 

75  газ 

5 Малокатеринівський навчально- 290 Електро-



виховний комплекс,,   школа І-ІІІ 

ступенів-гімназія «Мрія» 

опалення 

6 Малокатеринівський комунальний 

дошкільний навчальний заклад 

,,Рукавичка ’’ 

55 Електро-

опалення 

 та пічне 

7 Інклюзивно-ресурсний центр  5   газ 

 

         У закладах загальної середньої освіти навчається 1827учнів. 

        На території громади розміщені три  заклади дошкільної освіти, в яких 

навчаються та виховуються 284 дітей. 

        Основними потребами навчальних закладів Кушугумської селищної  ради, 

є проведення зовнішнього та внутрішнього ремонту будівель, придбання 

дидактичних засобів навчання,  сучасних меблів та комп’ютерної техніки для 

класів, та кабінетів.  

      З метою забезпечення якісного сучасного освітнього середовища, освітні 

заклади забезпечені в необхідній кількості: інтерактивними дошками,  

проекторами, спортивним інвентарем, музичним обладнанням.  

       Облаштовані спортивні майданчики.    

       З метою розвитку закладів освіти необхідно провести заходи : 

Заходи Відповідальні Термін 

виконання 

Фінансування 

Впровадження новітніх систем 

освіти та інформації 

Відділ освіти , 

культури, 

туризму, 

молоді та 

спорту 

2021-2025 згідно 

кошторисної 

документації 

Здійснення всіх необхідних 

організаційних заходів щодо 

якісного проведення 

зовнішнього незалежного 

оцінювання у 2021-2025роках 

Відділ освіти , 

культури, 

туризму,молоді 

та спорту 

2021-2025 згідно 

кошторисної 

документації 

Забезпечення ефективною 

сучасною комп’ютерною 

технікою та мережі Інтернет, 

підвищення комп’ютерної 

грамотності педагогічних 

працівників, через проходження 

курсової перепідготовки 

Відділ освіти , 

культури, 

туризму,молоді 

та спорту 

2021-2025 згідно 

кошторисної 

документації 

Придбання спортивного 

обладнання (тренажерів) для 

Відділ освіти , 

культури, 

2021-2025 згідно 

кошторисної 



закладів освіти туризму 

,молоді та 

спорту 

документації 

Поновлення бібліотечних 

фондів 

Відділ освіти , 

культури, 

туризму 

,молоді та 

спорту  

2021-2025 згідно 

кошторисної 

документації 

Покращення матеріально 

технічної бази та ресурсного 

забезпечення освітніх закладів 

 Відділ освіти , 

культури, 

туризму 

,молоді та 

спорту 

2021-2025 згідно 

кошторисної 

документації 

Впровадження новітніх 

підходів у пілотному проєкті 

«Нова українська школа» 

 Відділ освіти , 

культури, 

туризму 

,молоді та 

спорту 

2021-2025 згідно 

кошторисної 

документації 

Надання щорічної грошової 

винагороди ,,Гранд’’ учням 

закладів освіти ,культури за 

досягнення у навчанні, перемогу 

в олімпіадах, участь в 

спортивному житті гімназії та 

їхнім наставникам 

Відділ освіти , 

культури, 

туризму 

,молоді та 

спорту 

2021-2025 згідно 

кошторисної 

документації 

Завершення  

робіт,,Реконструкція будівлі 

комунального закладу 

Кушугумського навчально-

виховного «Інтелект» по 

вул.Шевченка,71 в 

смт.Кушугум Запорізького 

району Запорізької області 

кушугум 

Відділ освіти , 

культури, 

туризму 

,молоді та 

спорту 

2021-2022 згідно 

кошторисної 

документації 

Реконструкція будівлі 

,,Балабинський  навчально-

виховний комплекс ,,школа І-ІІІ 

ступенів-гімназія ,,Престиж’’ 

по вул.Престижна ( Кірова),2а 

Запорізького району 

 Відділ освіти , 

культури, 

туризму 

,молоді та 

спорту 

2021-2022 згідно 

кошторисної 

документації 



Запорізької області. 

Термомодернізація 

 ( коригування) 

 Реконструкція будівлі 

Малокатеринівського НВК 

,,Мрія, яка знаходиться на 

балансі Малокатеринівської 

селищної ради, розташованої по 

вулиці Юності  

( Калініна),33 в 

смт.Малокатеринівка 

Запорізького району 

Запорізької області, 70435   

 Відділ освіти , 

культури, 

туризму 

,молоді та 

спорту 

2021-2025 згідно 

кошторисної 

документації 

Капітальний ремонт 

приміщення,яке знаходиться на 

балансі Малокатеринівської 

селищної ради за адресою : 

Запорізька область, Запорізький 

район,смт.Малокатеринівка, 

вул.Клубна,1-А   

 Відділ освіти , 

культури, 

туризму 

,молоді та 

спорту 

2021-2025 згідно 

кошторисної 

документації 

Реконструкція будівлі, яка 

знаходиться в комунальній 

власності за адресою : 

вул.Престижна,2-а, 

смт.Балабине, Запорізький 

район, Запорізька область 

Відділ освіти , 

культури, 

туризму 

,молоді та 

спорту 

2021-2025 згідно 

кошторисної 

документації 

Дитячий садок на 140 місць по 

вул.Шкільна,45 Запорізького 

району Запорізької області - 

Реконструкція 

Відділ освіти , 

культури, 

туризму 

,молоді та 

спорту 

2021-2025 згідно 

кошторисної 

документації 

Оновлення матеріально – 

технічного забезпечення 

закладів освіти 

 Відділ освіти , 

культури, 

туризму 

,молоді та 

спорту 

2021-2025 згідно 

кошторисної 

документації 

Встановлення охоронної та 

пожежної сигналізації в 

закладах овіти 

Відділ освіти , 

культури, 

туризму 

,молоді та 

2021-2025 згідно 

кошторисної 

документації 



спорту 

Встановлення сучасної огорожі 

на території Малокатеринів-

ського НВК,,Мрія’’ 

Відділ освіти , 

культури, 

туризму 

,молоді та 

спорту 

2021-2025 згідно 

кошторисної 

документації 

    

 

 Передбачається посилення ролі фізичного виховання, його оздоровчої 

спрямованості у навчально - виховних закладах, придбання інвентаря, 

здійснення пішохідних  походів та екскурсій. 

 

 2.3. Розвиток культури 

 Пріоритетними напрямками соціально - економічного розвитку громади 

в галузі культури будуть збереження, відродження і розвиток української 

культури, зміцнення і примноження культурного потенціалу в населених 

пунктах, поліпшення естетичного виховання молоді. Буде забезпечено умови для 

проведення свят: вечорів - зустрічей з випускниками, Різдвяних свят, Дня 

Перемоги, Дня Села, Дня громади, свят Масляної, Івана Купала, Дня прапора, 

Дня Незалежності України, День вшанування загиблих учасників АТО, 

випускного вечора, Дня захисту дітей та людей похилого віку і т.д.  Мета цих 

заходів – розкриття творчого потенціалу та підтримки потягу до мистецтва 

різних верств населення, відродження українських народних традицій, звичаїв та 

обрядів, збереження національної культурної спадщини, організація дозвілля й 

урізноманітнення форм культурного обслуговування населення села. 

 З метою забезпечення подальшого розвитку культури, духовності 

планується забезпечити: 

- практику проведення селищних та церковних свят, оглядів, фестивалів, 

конкурсів за жанрами народної творчості, фольклорного мистецтва, української 

народної пісенної творчості; 

 - всебічне сприяння     відродженню і популяризації культурної спадщини 

та побуту українського народу; 

 - створення інформаційно-консультаційних центрів в  Будинках культури 

населених пунктів; 

 - відродження та розповсюдження надбань традиційної культури, 

залучення культурно-просвітницьких та духовного закладів до організації і 

підтримки різних форм дозвілля дітей, юнацтва, молоді та дорослого населення; 

 - сприяння збереженню та примноженню культурного надбання, 

забезпечення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного 

рівня та естетичного виховання громадян . 



       На виконання програми розвитку галузі культури територіальної громади у 

2021-2025 роках буде приділена значна увага зміцненню матеріально – технічної 

бази закладів культури. Планується :  

 

Заходи Відповідальні  Термін 

виконання  

Фінансування 

Капітальний ремонт   

Малокатеринівського  будинку 

культури 

( смт.Малокатеринівка, вул. 

Клубна, буд.1-А )   

 Відділ освіти , 

культури, 

туризму 

,молоді та 

спорту 

2021-2025 згідно 

кошторисної 

документації 

Оновлення матеріально – 

технічного забезпечення 

закладів культури  

Відділ освіти , 

культури, 

туризму 

,молоді та 

спорту 

2021-2025 згідно 

кошторисної 

документації 

Обробити дерев’яні 

конструкції дахів приміщень 

закладів культури 

протипожежним захистом 

 Відділ освіти , 

культури, 

туризму 

,молоді та 

спорту 

2021-2025 згідно 

кошторисної 

документації 

Обладнати приміщення 

закладів культури 

протипожежною 

сигналізацією. 

 Відділ освіти , 

культури, 

туризму 

,молоді та 

спорту 

2021-2025 згідно 

кошторисної 

документації 

Проводити заходи із 

організації дозвілля мешканців 

селищ 

 Відділ освіти , 

культури, 

туризму 

,молоді та 

спорту 

2021-2025 згідно 

кошторисної 

документації 

Сприяти створенню та 

становленню нових гуртків 

художньої самодіяльності та 

художніх творчих колективів. 

 Відділ освіти , 

культури, 

туризму 

,молоді та 

спорту 

2021-2025 згідно 

кошторисної 

документації 

Стимулювати проведення 

культурних, мистецьких та 

спортивних заходів. 

 Відділ освіти , 

культури, 

туризму 

,молоді та 

2021-2025 згідно 

кошторисної 

документації 



спорту 

Підтримувати та стимулювати 

розвиток самодіяльної 

творчості, клубів за 

інтересами, забезпечувати 

участь самодіяльних 

колективів у конкурсах, 

оглядах, фестивалях.  

 Відділ освіти , 

культури, 

туризму 

,молоді та 

спорту 

2021-2025 згідно 

кошторисної 

документації 

Придбання музичної та 

комп’ютерної техніки   

 Відділ освіти , 

культури, 

туризму 

,молоді та 

спорту 

2021-2025 згідно 

кошторисної 

документації 

Утримання у належному стані 

існуючих дитячих 

майданчиків. 

 Відділ освіти , 

культури, 

туризму 

,молоді та 

спорту 

2021-2025 згідно 

кошторисної 

документації 

Придбання 

багатофункціонального 

дитячого майданчику 

 Відділ освіти , 

культури, 

туризму 

,молоді та 

спорту 

2021-2025 згідно 

кошторисної 

документації 

Придбання додаткового 

ігрового обладнання на дитячі   

майданчики населених пунктів 

селищної ради  

 Відділ освіти , 

культури, 

туризму 

,молоді та 

спорту 

2021-2025 згідно 

кошторисної 

документації 

Проведення ремонтних робіт 

меморіалів  

Відділ освіти , 

культури, 

туризму 

,молоді та 

спорту 

2021-2025 згідно 

кошторисної 

документації 

 

  2.4. Духовний розвиток 

  

 Розбудова суверенної, демократичної, правової держави потребує від 

органів місцевого самоврядування, громадських та релігійних органів вжиття 

заходів для розвитку у громадян духовності, виховання патріотизму, поваги та 

вивчення культурно-історичної спадщини рідного краю. Тому у 2021-2025 роках 



необхідно працювати над формуванням всебічно розвиненої, освіченої 

особистості, здатної до самовдосконалення, виховання у неї почуття 

відповідальності, високої духовності. Буде здійснюватись координація 

діяльності громадських, релігійних організацій, навчальних та культурно-

просвітницьких закладів, пов’язаної з розвитком духовності, захистом моралі, 

формуванням здорового способу життя та запобігання негативному впливу на 

свідомість громадян інформації, що містить елементи жорстокості, 

бездуховності, насильства, пропагує тютюнопаління та пияцтво. Реалізація 

Програми в частині розвитку духовності буде здійснюватись шляхом: 

 - координації діяльності громадських, релігійних організацій, громадської 

організації , навчальних та культурних закладів, пов’язаної з розвитком 

духовності, захистом моралі та формування здорового способу життя; 

 - пропаганди здобутків національної культури та духовної спадщини, 

відродження національних свят та обрядів. 

 Проведена робота дозволить забезпечити створення умов для реалізації 

творчого потенціалу населення , особливо молоді, спрямування її на духовне, 

моральне, фізичне та культурне становлення і самовдосконалення, збільшення 

кількості громадян, які займатимуться різними видами творчості, культурно – 

освітньої та спортивно – масової роботи, пропагандою християнських цінностей, 

що сприятиме підвищенню рівня соціальної стабільності, забезпеченню 

зниження рівня злочинності. 

 Поширення духовної інформації, зумовить необхідність підвищення рівня 

християнської освіченості громадян, організації виховної, культурно – 

спортивної роботи відповідно до сучасних потреб суспільства. Практичні кроки 

територіальної громади у 2021-2025 роках будуть направлені на: 

 - підготовку та випуск вісників,  збору матеріалів історії селищ, жителів ; 

 - впорядкування та озеленення прилягаючої території церков; 

  

 2.5. Підтримка сімей, дітей та молоді 

 

 У рамках реалізації районної програми подолання дитячої безпритульності 

та бездоглядності планується: 

 - проведення лекцій, бесід та надання консультацій лікарями з питань 

репродуктивного здоров’я та планування сім’ї, профілактики туберкульозу, 

наркоманії, тютюнопаління; 

 - надання відповідної кваліфікованої медичної допомоги сім’ям, які 

бажають мати дітей; 

 - підвищення рівня та якості медичного забезпечення материнства і 

дитинства; 

 - удосконалення системи охорони здоров’я населення, насамперед 

підлітків, молоді, а також зниження рівня смертності, професійних захворювань, 



побутового та виробничого травматизму та збільшення тривалості життя 

населення; 

 - проведення комплексу виховних, інформаційно-пропагандистських та 

адміністративних заходів щодо запобігання соціальному сирітству, 

безпритульності та бездоглядності дітей, а також інформаційно-виховної 

кампанії щодо створення у суспільстві позитивного іміджу багатодітних сімей; 

 - розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування; 

 - забезпечення нарахування та виплати державної соціальної допомоги 

дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які перебувають 

під опікою (піклуванням); 

 - виконання заходів щодо відпочинку та оздоровлення дітей у період літніх 

канікул; 

 - запобігання дитячій бездоглядності, безпритульності та підтримки сімей 

з дітьми; 

 -  забезпечення доступності дітей з інвалідністю до закладів соціальної 

інфраструктури, закладів культури, освіти та до спеціальних закладів, які 

надають соціальні послуги; 

 - створення умов для патріотичного, морального та духовного виховання 

молоді, формування її активної життєвої позиції шляхом залучення до участі в 

міжрайонних, всеукраїнських і регіональних інформаційно-просвітницьких та 

мистецьких акціях і заходах; 

 - виявлення на ранній стадії сімей, які неспроможні виконувати виховні 

функції і забезпечення захисту прав дітей. 

 

 2.6. Фізичне виховання та спорт 

 У рамках реалізації селищної програми розвитку фізичної культури і 

спорту у 2021-2025 роках передбачається: 

 - залучення громадян до регулярних занять фізичною культурою та 

спортом; 

 - формування складу збірних команд селищ з пріоритетних видів спорту, а 

також забезпечення їм належних умов для підготовки; 

 - створення умов для розвитку дитячо-юнацького спорту; 

 -проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в 

навчальних закладах, за місцем проживання, у місцях масового відпочинку 

громадян; 

 - поточний ремонт і відновлення  стадіонів, створення належних умов для 

можливості населенню займатись спортом; 

 - проведення   змагань в рамках територіальної громади, комплексних 

спортивних заходів за програмою спартакіади школярів, спортивних ігор, 



універсіад, участь в районних, обласних змаганнях з олімпійських та 

неолімпійських видів спорту за участю учнівської молоді; 

          - проведення турнірів з боксу на призи Володимира Сосуновського; 

 - встановлення на території ради спортивних тренажерів;  

 -проведення інвентаризації спортивних споруд, поліпшення стану 

спортивної бази  шкіл, сприяння збереженню її матеріально-технічної бази; 

          - створення сприятливих умов для відпочинку мешканців громади. 

           В рамках програми планується :  

Заходи Відповідальний Термін 

виконання 

Фінансування 

 Будівництво футбольного 

поля в смт.Кушугум 

 Відділ освіти , 

культури, туризму 

,молоді та спорту 

2021-2025 згідно 

кошторисної 

документації 

Будівництво спортивного 

майданчику 

смт.Малокатеринівка 

 Відділ освіти , 

культури, туризму 

,молоді та спорту 

2021-2025 згідно 

кошторисної 

документації 

Благоустрій спортивного 

майданчика смт.Балабине, 

придбання та встановлення  

спортивного комплексу 

 Відділ освіти , 

культури, туризму 

,молоді та спорту 

2021-2025 згідно 

кошторисної 

документації 

 

 

III. Безпека життєдіяльності населення 

  

 3.1. Охорона навколишнього середовища 

 Атмосферне повітря в населених пунктах, на території господарств, а 

також повітря у виробничих та інших приміщеннях тривалого чи тимчасового 

перебування людей повинно відповідати санітарним нормам. Основна доля 

забруднення повітря припадає на хімічний обробіток полів, багаторічних 

насаджень та автотранспорт. На сьогодні надмірне антропогенне навантаження 

на природне середовище селищ, посилене наслідками Чорнобильської 

катастрофи, кліматичні умови істотно знизили якість водноресурсного 

потенціалу, а тому головною метою у 2021-2025 роках є: 

 - реалізація заходів для покращення та стабілізації екологічного стану,     

забезпечення безпечних умов життєдіяльності населення, вирішення питання 

зменшення викидів в атмосферу; 

 - розв’язання екологічних проблем, здійснення природоохоронних заходів, 

щодо призупинення погіршення стану навколишнього природного середовища, 

поліпшення якості питної води та впорядкування утилізації твердих побутових 

відходів;  



 

       Основні завдання та заходи на 2021-2025 роки: 

 - зменшення руху транзитного транспорту через селища Балабине, 

Кушугум та Малокатеринівка,  

          - організація озеленення територій господарств, торгівельних закладів, 

озеленення вулиць населених пунктів,парків, висадка дерев, кущів, газонів та 

квітників; 

 - здійснення контролю за якістю питної води; 

 - своєчасний вивіз твердих побутових відходів; 

 - зменшення негативного впливу відходів на навколишнє середовище 

(ліквідація стихійних сміттєзвалищ). А також : 

  

Заходи Відповідальні Термін 

виконання 

Фінансування 

Виконання завдань щодо 

попередження та ліквідації 

можливого виникнення 

надзвичайних ситуацій під 

час несприятливих погодних 

умов 

Кушугумська 

селищна рада   

2021-2025 згідно 

кошторисної 

документації 

Запобігання виникнення 

надзвичайної ситуації 

техногенного та природного 

характеру, послідовного 

зниження ризику їх 

виникнення 

Кушугумська 

селищна рада   

2021-2025 згідно 

кошторисної 

документації 

Провести роботи по 

вдосконаленню стстеми 

водовідведення   

Кушугумська 

селищна рада   

2021-2025 згідно 

кошторисної 

документації 

Організувати 

загальносільські екологічні 

заходи - „Зелена толока”, 

«Посади своє дерево» і т.п. 

Кушугумська 

селищна рада   

2021-2025 згідно 

кошторисної 

документації 

Провести конкурси „Краща 

вулиця села” та „ Двір 

зразкового порядку”. 

Кушугумська 

селищна рада   

2021-2025 Не потребує 

фінансування 

Придбання контейнерів ТПВ  

для роздільного сміття  

Кушугумська 

селищна рада   

2021-2025 згідно 

кошторисної 

документації 

 



 У 2021-2025 роках у сфері охорони навколишнього природного 

середовища буде продовжено реалізацію національних, регіональних, місцевих 

та об’єктових заходів щодо поліпшення екологічної ситуації в рамках 

Національної програми екологічного оздоровлення басейну Дністра та 

поліпшення якості питної води, загальнодержавної програми формування 

національної екологічної мережі України, регіональних програм розвитку 

водного господарства в області, поводження з відходами, ліквідації наслідків 

підтоплення територій в містах і селищах області, охорони навколишнього 

природного середовища, моніторингу довкілля. 

 Реалізація заходів дозволить оздоровити екологічну ситуацію на території 

населених пунктів селищної ради. 

 

 3.2. Техногенна безпека 

 У 2021-2025 роках  основну увагу передбачено зосередити на виконанні 

завдань регіональних та державних програм, у тому числі: 

 - Програми запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, оперативного 

реагування на них та забезпечення пожежної безпеки в Запорізькій області; 

 - Програми створення і використання матеріальних резервів для ліквідації 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характерів та їх наслідків у 

Запорізькій області; 

 Буде продовжено реалізацію заходів щодо зниження рівня техногенно-

екологічних ризиків, регіональних програм ліквідації наслідків підтоплення 

територій в населених пунктах селищної ради, створення і використання 

матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру та їх наслідків у селищах Балабине, 

Кушугум та Малокатеринівка. 

  

 

 3.3. Охорона праці 

 З метою стабілізації стану безпеки праці, поліпшення гігієни праці, 

виробничого середовища у 2021-2025 роках планується: 

 - організація проведення профілактичних заходів, спрямованих на 

усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним 

випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам 

загрози життю або здоров’ю працівників; 

 - посилення контролю за дотриманням вимог законів та інших нормативно-

правових актів з охорони праці; 

 - посилення контролю щодо проведення ідентифікації та декларування 

безпеки об’єктів підвищеної небезпеки на підприємствах сіл та прилягаючих 

населених пунктах; 



 - організація навчання з питань охорони праці керівників і спеціалістів 

органів місцевого самоврядування, керівників і фахівців підприємств, установ та 

організацій громади. 

 

 3.4. Забезпечення законності та правопорядку 

 У 2021-2025 роках в рамках селищних  програм профілактики злочинності, 

підвищення безпеки дорожнього руху передбачається з метою ослаблення дії 

криміногенних факторів на території населених пунктів селищних рад і, зокрема 

в період кризових суспільних ситуацій, забезпечити здійснення комплексу 

заходів щодо: 

 - постійного моніторингу та належного реагування на виявлені недоліки ; 

 - удосконалення системи профілактики злочинності та правопорушень, 

спрямованої на посилення боротьби з антисоціальними явищами; 

 - створення надійних перешкод посиленню кримінального насильства; 

 - усунення причин виникнення тіньового сектору економіки та створення 

умов для його ліквідації; 

 - залучення до виконання програм громадян, зокрема і громадських 

помічників поліцейських офіцерів Кушугумської ОТГ; 

 - підвищення оперативності реагування на вчинені злочини і 

правопорушення та їх виявлення. 

  

 У 2021-2025 роках передбачається недопущення росту вуличної 

злочинності та злочинності серед неповнолітніх. 

 

IV. Розвиток реального сектору економіки 

 

 4.1. Енергоефективність та енергозбереження 

 У 2021-2025 роках планується продовжити впровадження заходів, 

спрямованих на забезпечення надійного, безперебійного та якісного енерго-, та 

газозабезпечення всіх споживачів селищної ради, вивчення можливості заміни 

природного газу на альтернативні види палива. 

 З метою впровадження енергоефективних заходів, енергозберігаючих 

технологій на підприємствах, у бюджетних установах і організаціях 

передбачається впровадження сучасних приладів обліку енергоносіїв для 

споживачів. 

                               4.3. Споживчий ринок 

  

 Малий та середній бізнес, який діє на території громади перетворюється на 

важливий сектор економіки, який суттєво впливає на забезпечення населення 

необхідними товарами та наданням послуг, забезпечує зайнятість населення та 

суттєво впливає на формування дохідної частини бюджету селищної ради. 



 Споживчий ринок займає одне з провідних місць в соціальній 

інфраструктурі громади.  Торгівля забезпечує надходження до бюджету певної 

частини коштів, сприяє зміцненню фінансової системи, є необхідною умовою 

розвитку виробництва. У 2021-2025 роках передбачається розширення торгової 

мережі суб’єктів підприємницької діяльності, реконструкція ринку. 

 В наступному періоді продовжиться робота спрямована на підтримку 

ринкових реформ, захисту прав споживачів, упорядкування розміщення 

торгових об’єктів, посилення контролю за дотриманням вимог законодавства 

при здійсненні купівлі та продажу товарів. За формами власності в структурі 

товарообороту переважає товарооборот підприємств приватної форми власності. 

Дана тенденція збережеться і в прогнозованому періоді. 

 

 Головні цілі на 2021-2025 роки: формування ефективної інфраструктури 

споживчого ринку, здатної задовольнити потреби населення в якісних товарах та 

послугах, забезпечення високого рівня обслуговування. 

 

 Основні завдання на 2021-2025 роки: 

 - забезпечення реалізації державної політики в сфері послуг, спрямованої 

на вдосконалення торговельного та побутового обслуговування населення 

жителів територіальної громади; 

 - сприяння підтримці товаровиробників на місцевому рівні; 

 - посилення контролю за якістю та безпекою продукції, що виробляється 

та реалізується на території, впровадження сучасних технологій обслуговування 

населення; 

 - створення впорядкованого загального  ринку для реалізації продукції як 

власного виробництва   жителів так і для проведення ярмарків по забезпеченню 

жителів товарами широкого вжитку; 

 - вивчення та пошук інвесторів по створенню об’єкту ресторанного типу,    

заснованого на традиціях і рецептурах української кухні. 

 

 4.4. Агропромисловий комплекс і розвиток громади 

 Головним напрямком діяльності агропромислових підприємств у 2021-

2025 роках буде організоване забезпечення збалансованості економіки та 

задоволення потреб населення. 

 Основні сільськогосподарські підприємства, які здійснюють 

діяльність у галузі рослинництва: ТОВ «Пахар»; ТОВ «Дана» ; ТОв «Александр-

Агро 2»; ТОВ «Орис-Нива»;фермерське господарство « Золота Нива». 

         

Одним з основних завдань цих сільськогосподарських підприємств у 2021-2025 

роках буде нарощення обсягів вирощеної продукції, збільшення орендної плати 

за користування земельними частками (паями) їх власників. 



 З метою сприяння розвитку агропромислового комплексу у 2021-2025 

роках передбачається здійснити комплекс заходів щодо: 

 - удосконалення складання балансів попиту та пропозиції основних видів 

продовольства ; 

 - проведення інвентаризації земель несільськогосподарського призначення 

за межами населених пунктів; 

 - відновлення родючості ґрунтів шляхом відновлення та рекультивації; 

 - проведення обстеження земельних ділянок та розробка обґрунтованих 

рекомендацій щодо ефективного та безпечного застосування агрохімічних 

засобів з метою забезпечення збереження та відтворення родючості земель 

сільськогосподарського призначення. 

 

 4.5. Транспорт 

       Населені пункти громади забезпечені постійним транспортним сполученням  

Також територією територіальної громади проходять:  автомобільне сполучення 

національного значення та електрифіковані залізничні гілки  ).  

  Дорожня мережа складається з твердого, шлакового та ґрунтового покриття. 

Асфальтовані дороги в задовільному стані , але потребують поточного ремонту. 

Необхідно проводити асфальтування доріг всіх населених пунктів. Наявне 

транспортне сполучення між населеними пунктами.  

 Перевезення пасажирів з населених пунктів до м. Запоріжжя здійснюється 

приватними перевізниками. Існуюча транспортна мережа розроблена з 

урахуванням побажань жителів населених пунктів територіальної громади. 

Планується розширення транспортної мережі, запровадження нового власного 

маршруту по території громади.  Приватними перевізниками буде повністю 

забезпечено пільгове перевезення пасажирів. 

 З метою поліпшення організації перевезення пасажирів, підвищення 

ефективності державного регулювання та контролю за діяльністю 

автомобільного транспорту згідно з чинним законодавством у 2021-2025 роках 

передбачається проведення конкурсу серед перевізників на перевезення 

пасажирів в автобусних маршрутах загального користування, які входять в межі 

території громади. 

 У 2021-2025 роках передбачається спрямувати кошти на розвиток 

інфраструктури  територіальної громади на фінансування витрат, пов’язаних з 

ремонтом і утриманням   доріг: 

Заходи Відповідальні  Термін 

виконання  

Фінасування 

Капітальний та поточний ремонт 

доріг смт.Кушугум 

Кушугумська 

селищна рада   

2021-2025 згідно 

кошторисної 

документації 



Капітальний та поточний ремонт 

доріг смт.Балабине 

Кушугумська 

селищна рада   

2021-2025 згідно 

кошторисної 

документації 

Капітальний та поточний ремонт 

доріг смт.Малокатеринівка 

Кушугумська 

селищна рада   

2021-2025 згідно 

кошторисної 

документації 

Впровадити на територіях 

смт.Кушугум та 

смт.Малокатеринівка ради 

систему відео спостереження 

згідно програми «Безпечне місто 

(район, селище, громада, тощо)» 

Кушугумська 

селищна рада   

2021-2025 згідно 

кошторисної 

документації 

Обладнання  пішохідних доріжок ( 

тротуарною плиткою ) на 

територіях селищ Кушугум та 

Малокатеринівка 

Кушугумська 

селищна рада   

2021-2025 згідно 

кошторисної 

документації 

Освітлення  пішохідних доріжок 

та пішохідних переходів 

згідно 

кошторисної 

документації   

2021-2025  згідно 

кошторисної 

документації 

Встановлення інсталяцій «Я 

люблю селище» 

згідно 

кошторисної 

документації 

2021-2025 згідно 

кошторисної 

документації 

Ремонтні роботи ( в т.ч. проектн-

вишукувальні роботи) на ділянках 

автомобільної дороги загального 

користування місцевого значення 

О 080720/М-

18/Балабине=Малокатеринівка 

Кушугумська 

селищна рада 

 

2021-2025 згідно 

кошторисної 

документації 

 

 Реалізація даних завдань та заходів дасть змогу якісно надавати послуги 

населенню в пасажирських автомобільних перевезеннях та створить умови для 

безпечного та безаварійного дорожнього руху. 

 

 4.6. Комунальне обслуговування.  

 На території Кушугумської селищної  ради працюють    КП  « Благоустрій» 

та СКП « Вічність» 

          СКП ,,Вічність’’   централізовано  вивозить тверді побутові відходи, надає 

послуги по вивозу стічних вод , обкошуванню обочин доріг   парків , територій 

організацій , поливу дерев парків  і т.д. Взимку  чистять дороги від снігових 

заметів. 



          

У 2021-2025 роках передбачається спрямувати кошти на розвиток комунальних 

підприємств, покращення надання послуг : 

Заходи Відповідальні Термін 

виконання  

Фінансування 

Проводити роботу щодо 

підвищення ефективності 

діяльності підприємств, що 

належать до комунальної 

власності, з метою 

зменшення обсягів 

фінансової підтримки. 

СКП ,,Вічність’’ 2021-2025 Не потребує 

фінансування 

Для забезпечення 

належного санітарного 

стану населених пунктів 

організовано проводити 

вивіз твердих побутових 

відходів   

CКП  «Вічність» 2021-2025 згідно 

кошторисної 

документації 

Покращення матеріально-

технічної бази СКП  

«Вічність» та  КП 

«Благоустрій» 

Кушугумська 

селищна рада   

2021-2025 згідно 

кошторисної 

документації 

Приведення в належний 

санітарний стан місць 

загального користування: 

чистка вулиць від снігу; 

прибирання вулиць, парків, 

місць загального 

користування, закинутих 

об’єктів, вапнування дерев, 

ремонт та фарбування 

лавок. 

КП  «Вічність 

КГП» 

2021-2025 згідно 

кошторисної 

документації 

Видалення аварійних 

сухостійних дерев та 

чагарників 

СКП  «Вічність» 2021-2025 згідно 

кошторисної 

документації 

Здійснення контролю за 

станом благоустрою 

територій на 

підприємствах, установах, 

організаціях, які 

Кушугумська 

селищна рада 

2021-2025 згідно 

кошторисної 

документації 



розміщуються на території 

сільської ради та 

утримують закріплену за 

ними територію 

Здійснення контролю за 

благоустроєм присадибних 

ділянок 

Кушугумська 

селищна рада   

2021-2025 згідно 

кошторисної 

документації 

Упорядкування та 

приведення в належний 

санітарний стан кладовищ 

КП,,Благоустрій’’ 

СКП ,,Вічність’’  

2021-2025 згідно 

кошторисної 

документації 

Санітарне очищення: 

прибирання сміття, 

відходів, листя, очищення 

урн, утримання контейнерів 

для сміття та відходів, 

укладання договорів на їх 

вивезення 

CКП  «Вічність» 2021-2025 згідно 

кошторисної 

документації 

Ліквідація стихійних 

сміттєзвалищ 

СКП  «Вічність  » 2021-2025 згідно 

кошторисної 

документації 

Оформити  документацію 

на кладовища     

Кушугумська 

селищна рада» 

2021-2025 згідно 

кошторисної 

документації 

Підтримання ефективності 

роботи Комунальних 

підприємств на території 

Кушугумської селищної 

ради з наданням поточних 

та капітальних транфертів 

Кушугумська 

селищна рада 

2021-2025 згідно 

кошторисної 

документації 

Залучення до роботи на 

договірних засадах 

громадян, які мають статус 

безробітного 

Кушугумська 

селищна рада 

2021-2025  

Придбання сучасного 

інвентаря для використання 

в роботі по благоустрою 

території громади 

Кушугумська 

селищна рада 

2021-2025 згідно 

кошторисної 

документації 

 

 

 



V. Фінансове забезпечення Програми 

 

 Забезпечити належне фінансування Програми соціально – економічного, 

культурного розвитку Кушугумської ради Запорізького району Запорізької 

області планується шляхом проведення організаційних заходів по збільшенню 

надходжень до бюджетів та благодійних фондів, а саме: 

 - домогтися сплати відповідних податків суб’єктами підприємницької 

діяльності, власниками земельних часток (паїв); 

 - провести інвентаризацію суб’єктів підприємницької діяльності на 

предмет виконання дозволів наданих їм при започаткуванні діяльності; 

 - провести інвентаризацію земельних ділянок з метою перезаключення 

договорів оренди землі згідно нової нормативно-грошової оцінки; 

 - визначити перелік земельних ділянок, які можна запропонувати для 

придбання інвесторам; 

 - домогтися своєчасної виплати реальної заробітної плати суб’єктами 

підприємницької діяльності та сплати податків і всіх обов’язкових платежів. 

  

 5.1. Податково-бюджетна діяльність 

 Головними напрямами щодо забезпечення наповнюваності бюджету у 

2021-2025 роках визначено: 

 - забезпечення повноти сплати орендної плати за земельні ділянки 

державної і комунальної власності згідно з укладеними договорами оренди 

землі; 

 - удосконалення управління приватними майновими паями громадян, 

шляхом передачі їх в оренду; 

 - продовження роботи щодо перегляду та прийняття селищною радою 

економічно обґрунтованих (що має включати інвестиційну складову для 

забезпечення підвищення якості надання таких послуг) тарифів і зборів , що 

дозволить стовідсотково відшкодовувати витрати на їх виробництво, приведення 

у відповідність вартості соціального податку до розміру доходів населення, 

створення умов для оплати реально спожитих ресурсів та наданих послуг, 

відповідності якості наданих послуг, забезпечення беззбиткової діяльності 

селищної ради; 

 - забезпечення своєчасності і повноти сплати податків і зборів 

(обов’язкових платежів) до зведеного, державного та місцевих бюджетів; 

 - цільове, раціональне та економне витрачання бюджетних коштів; 

 - забезпечення першочергових та соціально захищених видатків; 

 - забезпечення своєчасних та повних розрахунків об’єктів бюджетної 

сфери за спожиті енергоресурси; 

 - переглядання пільг зі сплати місцевих податків і зборів, що призводять 

до необґрунтованих втрат місцевого бюджету; 



 - посилення попереднього та поточного контролю за цільовим та 

ефективним використанням бюджетних коштів, вжиття дієвих заходів щодо 

попередження порушень та вчасного усунення виявлених порушень ; 

 - активізація роботи та підвищення ефективності діяльності постійної 

комісії селищної ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-

економічного розвитку; щодо забезпечення податкових та інших надходжень до 

бюджету та погашення заборгованості з виплати заробітної плати, пенсій, інших 

соціальних виплат. 

 

VI. Ринкові перетворення 

 

 6.1. Розвиток підприємництва та фермерських господарств 

 У 2021-2025 роках в рамках регіональної програми розвитку малого 

підприємництва передбачається здійснити комплекс заходів щодо: 

 - проведення моніторингу виконання Закону України «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» ; 

 - створення на території населених пунктів селищної ради сприятливого 

інвестиційного клімату; 

 - подальше формування привабливого інвестиційного іміджу населених 

пунктів територіальної громади шляхом створення і подальшого розширення і 

оновлення бази інвестиційних проєктів селищної ради, підприємств і 

підприємців розташованих на території громади для потенційних інвесторів, 

розміщення інформації щодо інвестиційного потенціалу та інвестиційної 

діяльності населених пунктів в мережі Internet; 

 - відстеження за участю постійної комісії з питань планування, фінансів, 

бюджету та соціально-економічного розвитку та виконкому селищної ради 

результативності дії прийнятих регуляторних актів за напрямами – соціально-

трудові відносини, регулювання економічних процесів, організаційно-правове 

забезпечення, фінансово-ресурсне забезпечення, менеджмент малих 

підприємств; 

 - проведення засідань, семінарів-практикумів з питань державної 

регуляторної політики та допомога в здійсненні державної реєстрації суб’єктів 

підприємницької діяльності, розробка пропозицій щодо поліпшення 

підприємницької діяльності; 

 - оприлюднення інформації щодо розвитку підприємництв. 

 

 6.2. Регулювання цін 

 З метою забезпечення реалізації державної цінової та тарифної політики, 

запобігання безпідставного зростання цін та створення стабільної прогнозованої 

ситуації на ринку споживчих та основних продовольчих товарів у 2021-2025 

роках передбачається: 



 - вжиття заходів щодо забезпечення порозуміння між органами місцевого 

самоврядування та суб’єктами оптової та мережевої роздрібної торгівлі; 

 - здійснення моніторингу цінової ситуації на підприємствах роздрібної 

торгівлі та на продовольчому ринку, вжиття упереджувальних заходів стосовно 

її стабілізації, у тому числі шляхом запровадження регулювання цін на деякі 

види продовольчих товарів та оприлюднення отриманих даних у засобах масової 

інформації; 

 - продовження роботи, спрямованої на подальший розвиток конкуренції у 

сфері торгівлі, у тому числі шляхом розвитку та вдосконалення мережі об’єктів 

роздрібної торгівлі в населених пунктах територіальної громади; 

 - впровадження заходів контролю за запобіганням, недопущенням та 

припиненням зловживань монопольним становищем, насамперед на ринках 

споживчих товарів і послуг; 

 - здійснення оцінки ресурсного наповнення ринків товарами широкого 

вжитку, у тому числі продовольства, за рахунок власного виробництва. 

  

        6.3. Захист прав споживачів 

 У 2021-2025роках  з метою вдосконалення системи захисту прав 

споживачів у рамках реалізації завдань і заходів програми захисту прав 

споживачів передбачається: 

 - вжиття заходів щодо вилучення та припинення реалізації неякісної 

продукції; 

 - посилення контролю за якістю продуктів і продовольчої сировини, за 

якістю продукції дитячого асортименту, у тому числі продуктів дитячого 

харчування (вітчизняного та імпортного виробництва), яка реалізується в мережі 

роздрібної торгівлі та в дитячих та шкільних закладах; 

 - сприяння та надання допомоги громадянам у застосуванні 

правозахисного державного механізму шляхом надання консультацій, 

методологічної і практичної допомоги у складанні юридичних документів, 

претензій, позовних заяв та безпосередньої участі в судових справах щодо 

захисту прав споживачів у їх інтересах; 

 - поширення діяльності постійно діючого консультаційного пункту для 

споживачів з надання консультацій із захисту їх прав та надання, за 

необхідністю, правової допомоги. 

 

                                 VІІ. Очікувані результати 

 

Виконання програми забезпечить практичну реалізацію статей Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» та важливих питань 

життєдіяльності, економічного і суспільного життя територіальної громади. 



 З метою наближення рівня життя населення до європейських стандартів та 

створення умов для посилення економічної активності територіальної громади у 

2021-2025 роках буде забезпечено: 

 - підвищення ефективності реалізації місцевих, обласних, державних 

цільових програм щодо розвитку населених пунктів селищної ради;  

 - реалізацію заходів розвитку місцевого самоврядування щодо проведення 

поточного ремонту приміщень селищної ради; 

 - забезпечення модернізації систем освітлення з використанням 

енергоефективних ламп; 

 - організацію підвищення кваліфікації та перепідготовки соціальних 

працівників у центрах перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників 

органів місцевого самоврядування; 

 - відкриття Центру надання адміністративних послуг у смт.Кушугум; 

 - забезпечення раціонального використання земельних ресурсів з 

урахуванням потреб населення. 

 У 2021-2025 роках передбачається продовження реалізації заходів та 

участь у міжнародних проєктах та програмах Всеукраїнського конкурсу 

розвитку місцевого самоврядування. 

 В процесі виконання Програми можуть виникнути наступні ризики та 

можливі перешкоди: 

 - економічна дестабілізація і, як результат, зменшення надходжень до 

бюджету; 

 - зростання безробіття; 

 - недостатній обсяг фінансування на реалізацію програм і заходів; 

 - незабезпечення фінансовими ресурсами надання пільг для окремих 

категорій громадян. 

 Для оцінки повноти і якості виконання програмних завдань протягом 2021-

2025 років буде здійснюватися регулярний моніторинг виконання заходів 

Програми. 

  

  

  

  

Секретар ради                                                      В.С.Кривенко 

 

 

 

 


