УКРАЇНА
НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
об’єднаної територіальної громади
Коломийського району Івано-Франківської області
сьоме демократичне скликання
(друга сесія)
РІШЕННЯ
від 06 квітня 2017 року
№90-ІІ/2017

с. Нижній Вербіж

Про Програму соціально-економічного
розвитку Нижньовербізької сільської
ради об’єднаної територіальної громади на 2017 рік
Відповідно до п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», сільська рада об’єднаної територіальної громади
вирішила:
1.
Затвердити
програму
соціально-економічного
розвитку
Нижньовербізької сільської ради об’єднаної територіальної громади на 2017 рік
(додається).
2. Виконкому сільської ради, керівникам установ і організацій здійснити
організаційно-практичні заходи щодо забезпечення виконання Програми
соціально-економічного розвитку Нижньовербізької сільської ради об’єднаної
територіальної громади на 2017 рік.
3. Доручити виконкому сільської ради при необхідності вносити конкретні
корективи
показників
Програми
соціально-економічного
розвитку
Нижньовербізької сільської ради об’єднаної територіальної громади на 2017 рік.
4. Інформацію про виконання Програми соціально-економічного розвитку
Нижньовербізької сільської ради об’єднаної територіальної громади на 2017 рік
розглянути в другому півріччі 2017 року.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову
об’єднаної територіальної громади (Я.М’якущак) і постійну комісію з питань
планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку
(Г.Кузьменчук).
Сільський голова ОТГ

Ярослав М’якущак
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Додаток
До рішення Нижньовербізької сільської
ради об’єднаної територіальної громади
«Про Програму соціально-економічного
розвитку Нижньовербізької сільської ради
об’єднаної територіальної громади на
2017 рік»
від 06.04.2017 р. №90-ІІ/2017

ПРОГРАМА
соціального-економічного розвитку
Нижньовербізької сільської ради об’єднаної
територіальної громади на 2017 рік
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Перелік завдань Програми соціально-економічного розвитку Нижньовербізької
сільської ради об’єднаної територіальної громади на 2017 рік
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

9

10
11
12
13
14
15
16

Завдання, заходи та показники Програми соціально-економічного
розвитку Нижньовербізької об’єднаної територіальної громади на
2017 рік
Капітальний ремонт місцевих доріг с.Нижній Вербіж, с.Верхній
Вербіж, с.Мишин, с.Великий Ключів.
Заміна вікон на енергозберігаючі, утеплення фасадів будівель, ремонт
дахів закладів культури, освіти, медицини та адмінбудівель
Облаштування приміщення ЦНАП Нижньовербізької ОТГ по
вул. Довбуша, 1
Розроблення містобудівної документації, оновлення генплану із
схемою зонування населених пунктів Нижньовербізької об’єднаної
територіальної громади.
Будівництво спортзалу Нижньовербізької ЗОШ І-ІІІ ст.
Облаштування дитячого майданчика на території дитячого садка у
с.Нижній Вербіж, ,Ключіув
Будівництво кладки через р.Лючка в с.Нижній Вербіж (куток Віпханка,
Долини)
Берегоукріплення р.Лючка, р.Сопівка, р.Пістинька у с.Нижній Вербіж
Впровадження енергозберігаючих заходів у Нижньовербізькій ЗОШ
І-ІІІст. Нижньовербізької сільської ради об’єднаної територіальної
громади
Коломийського району Івано-Франківської області
(капітальний ремонт)
Обладнання спортивних майданчиків штучним покриттям у с.Нижній
Вербіж, с.Верхній Вербіж, с.Мишин, с.Великий Ключів;
Проведення благоустрою сіл Нижньовербізької об’єднаної
територіальної громади та благоустрою кладовищ
Облаштування шкільної їдальні у приміщенні майстерні
Великоключівської ЗОШ І-ІІІ ст.
Добудова автомобільного мосту через р.Лючка с.Мишин
Створення амбулаторії в с.Мишин
Будівництво дитячого майданчика на території дитячого садка
с.Мишин.
Берегоукріплення р.Лючка в с.Мишин.
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Встановлення вуличного освітлення с.Мишин вул.І.Франка,
вул.Мочірна (виготовлена проектно-кошторисна документація)

18

Капітальний ремонт пам’ятників Нижньовербізької ОТГ

3

19.

Встановлення вуличного освітлення сіл Н. Вербіж, В.Вербіж,
В.Ключів

20.

Проведення водопостачання амбулаторії с.В.Ключів

21.

Заміна підлоги в закладах культури с. В.Вербіж , с. Н.Вербіж

22.

Будівництво закладу культури в с. В.Ключів

Програма соціально-економічного розвитку Нижньовербізької об’єднаної
територіальної громади на 2017 рік (надалі Програма) розроблена виконавчим
комітетом на основі аналізу поточної ситуації в господарському комплексі
об’єднаної територіальної громади та прогнозів і пропозицій депутатів ОТГ,
місцевого активу громади, керівників бюджетних установ, підприємств і
організацій, виходячи із загальної соціально-економічної ситуації, що склалася на
відповідній території, з урахуванням можливостей та місцевих ресурсів,
відповідно до пріоритетних напрямків розвитку населених пунктів об’єднаної
територіальної громади.
Програма розроблена на підставі Закону України «Про державне
прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку
України»; постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. № 621
«Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і
соціального розвитку та складання проекту державного бюджету».
Мета Програми - вироблення та втілення єдиної політики розвитку
Нижньовербізької об’єднаної територіальної громади на 2017 рік в контексті
єдиної політики розвитку України та Івано-Франківської області, що вимагатиме
реалізації пріоритетів у соціальній та економічних сферах із запровадженням
чіткої взаємодії зі всіма гілками влади.
Цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку на 2017рік
Діяльність
виконавчого
комітету
та
депутатського
корпусу
Нижньовербізької об’єднаної територіальної громади буде спрямована на
вирішення основних завдань соціально-економічний та культурний розвиток
громади, залучення та активізація стимулів до зростання рівня оплати праці та
збільшення реальних доходів громадян, зняття гостроти проблеми зайнятості та
якісного розвитку соціальної інфраструктури. Розвиток соціально-культурної
інфраструктури сіл громади, проведення енергоефективних заходів задля
економії енергоресурсів в бюджетних установах громади
1. Соціальна сфера
В соціальній сфері:
- створення умов по підвищенню рівня життя населення;
- забезпечення виконання соціальних програм, що фінансуються за рахунок
бюджетів усіх рівнів;
- збереження та оновлення існуючої соціальної інфраструктури
Нижньовербізької об’єднаної територіальної громади.
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Зайнятість населення та ринок праці
Основні проблеми:
- сприяння працевлаштування неконкурентноспроможних верств
населення (інвалідів, молоді, особливо випускників навчальних закладів);
- нелегальна зайнятість і нелегальна трудова міграція;
- низька ефективність залучення інвестицій, які забезпечують розширення
сфери використання праці у сільській місцевості.
Основні цілі:
- збільшення чисельності зайнятого населення;
- підтримка самостійної зайнятості населення;
- сприяння створенню нових та легалізації існуючих робочих місць;
- сприяння у працевлаштуванні зареєстрованих безробітних.
Критерії досягнення цілей:
- активізація процесу створення нових робочих місць в усіх сферах
економічної діяльності;
- підвищення рівня взаємодії з районним центром зайнятості та
роботодавцями, що провадять свою діяльність на території сільської ради.
Соціальне забезпечення.
Основні проблеми:
- недостатній рівень адресності при наданні пільг окремим категоріям
населення;
Основні цілі:
- підвищення соціальних гарантій вразливим верствам населення;
Критерії досягнення цілей:
- вчасне виявлення соціально незахищених категорій громадян та
проведення роз’яснювальної роботи щодо оформлення державної соціальної
допомоги відповідно до чинного законодавства;
- постійне підвищення рівня обслуговування незахищених верств
населення;
- матеріальна допомога учасникам АТО та їх сім’ям за рахунок місцевого
бюджету.;
Гуманітарна сфера.
1. Охорона здоров’я
На території Нижньовербізької об’єднаної територіальної громади
знаходяться:
- дві амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с.Нижній
Вербіж, с.В.Ключів та фельдшерсько-акушерських пункт с.Мишин.
Основні цілі:
Сприяння покращенню якості наданих медичних послуг місцевими
закладами охорони здоров’я жителям громади.
- Розширення лікувально-профілактичних закладів Нижньовербізької
об’єднаної територіальної громади шляхом облаштування амбулаторії у
с.Мишин;
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2. Освіта
Освітня галузь сільської ради представлена такими закладами:
Нижньовербізька ЗОШ І-ІІІ ст.
Великоключівська ЗОШ І-ІІІ ст..
Мишинська ЗОШ І-ІІІ ст.
Дитячий садок с.Нижній Вербіж
Дитячий садок с.Мишин
Литячий садок с.Великий Ключів
Нижньовербізька школа мистецтв
В школах організовано роботу творчих груп, спортивних секцій, шкіл
передового педагогічного досвіду. Педагогічні колективи шкіл забезпечують
здоровий відпочинок своїх вихованців, ініціюючи максимальну участь дітей у
походах, екскурсіях по рідному краю.
Основні проблеми:
- недостатні обсяги фінансування освітньої сфери, в першу чергу на
оновлення матеріально-технічної бази навчальних закладів;
- питання житлового забезпечення педагогів;
- недостатність коштів на фінансування безоплатного харчування дітейучнів 1-4 класів.
Необхідність проведення енергозберігаючих заходів у школах та садках
громади для економії бюджетних витрат на енергоносії
Основні цілі:
- впровадження сучасних інформаційних технологій у навчально-виховний
процес державного стандарту освіти;
- виконання завдань соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування;
- сприяння забезпеченості шкіл сільської ради педагогічними працівниками
відповідної фахової підготовки;
- організація відповідних умов для забезпечення навчального процесу;
Критерії досягнення цілей:
- організація харчування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, а також на оздоровлення даних категорій дітей влітку
3. Культура
Основні проблеми:
- збільшення рівня фінансування галузі;
- закріплення кадрів;
- забезпечення повноцінного функціонування закладів культури.
Основні цілі:
- збереження та якісний розвиток мережі закладів культури;
- повноцінну діяльність творчого потенціалу галузі культури;
- покращення матеріально-технічної бази
- утримання закладів культури у належному стані та проведення їх
ремонту.
4. Фізичне виховання і спорт
Основні проблеми:
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- обмеженість обсягів фінансування сфери фізичної культури і спорту.
Основні цілі:
- забезпечення належних умов для розвитку спорту;
- сприяння участі кращих спортсменів громади в районній спортивній
спартакіаді;
- підвищення ефективності роботи спортивних майданчиків, футбольного
поля, спортивного залу, збільшення кількості осіб, що займаються спортом;
- забезпечення ремонту, реконструкції та оснащення спортивних споруд;
- фінансування благоустрою стадіонів;
5. Молодіжна політика реалізовує державну політику стосовно дітей,
молоді, на своїй території, залучення молоді до участі у громадському житті,
впровадження нових форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування.
З метою впровадження нових форм виховання дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, в сільській раді ведеться робота щодо
поповнення бази даних громадян та сімей, які готові взяти на виховання дітей.
Значна увага приділяється оздоровленню дітей та підлітків.
Основні проблеми:
- недостатнє забезпечення матеріально-технічної бази для позашкільної
роботи та гуртків;
- забезпечення працевлаштування на селі молоді.
Основні цілі:
- сприяння розвитку молодіжного житлового будівництва на території
сільської ради;
- розвиток та підтримка молодіжного підприємства, забезпечення прав та
гарантій молоді на ринку праці;
- всебічна підтримка обдарованих дітей та молоді;
- активізація роботи щодо впровадження нових форм виховання дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
6. Безпека життєдіяльності людини
Попередження та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій.
Спостерігається тенденція збільшення ризику стихійних лих і надзвичайних
ситуацій, викликаних природними чинниками. Найбільш небезпечні стали
надзвичайні ситуації гідрометеорологічного характеру (паводки, буревії), що
призводили до пошкодження житлових будинків, знищення посівів.
Для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і
природного характеру та їх наслідків і надання термінової допомоги
постраждалому населенню та виконання робіт щодо запобігання надзвичайних
ситуацій техногенного і природного характеру (укріплення гідротехнічної
споруди на р.Пістинька, Сопівка) - необхідне значне фінансове забезпечення.
Основні цілі:
- попередження та мінімізація наслідків надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру, ліквідація їх наслідків;
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- підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення сил оперативного
реагування, підтримки працездатності стану системи централізованого
оповіщення населення;
- поліпшення роботи з населенням щодо підвищення його обізнаності про
джерела можливої небезпеки та рівня підготовленості до дій у надзвичайних
ситуаціях.
Критерії досягнення цілей:
- реалізація комплексу невідкладних заходів щодо попередження
виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та
ліквідації їх наслідків;
7. Торгівля та побутові послуги населенню
Сфера внутрішньої торгівлі, громадського харчування та побутового
обслуговування населення є важливою складовою внутрішнього ринку і відіграє
значну роль як у формуванні загального економічного потенціалу, так і у
забезпеченні потреб населення в товарах і послугах на території об’єднаної
громади. Політика у сфері внутрішньої торгівлі спрямована на забезпечення
стабілізації споживчого ринку для задоволення соціальних потреб населення,
підвищення ефективності правового захисту комерційних відносин між
товаровиробниками, продавцями і споживачами на всіх етапах просування
товарів. Потреба населення в основних продовольчих та господарських групах
товару забезпечується в достатній мірі за прийнятними цінами.
Основні проблеми:
недосконалість системи контролю за якістю і безпекою продукції, яка б
гарантувала споживачам придбання споживчих товарів належної якості.
Секретар сільської ради
об’єднаної територіальної громади

Наталія Андрушко
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