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1. Програму економічного і соціального розвитку Воронізької селищної 

ради на 2015 рік  затвердити (програма додається). 

2. Організацію виконання Програми покласти на виконком Воронізької 

селищної ради, контроль за виконанням програми – на постійні комісії 

селищної ради. 

 

 

 

 

Селищний голова     В.Ю.Ястребов 

 
 

 

 



Програма 

економічного і соціального розвитку 

Воронізької селищної ради 

на 2015 рік 

 
 

 

ВСТУП 

 

Проект Програми економічного і соціального розвитку Воронізької 

селищної  ради на  2015 рік розроблено   виконавчим  комітетом селищної  

ради відповідно до Закону України "Про державне прогнозування та 

розроблення програм економічного і соціального розвитку України". 

В основу проекту Програми покладено ключові положення Державної 

стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року та Стратегії 

регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року. 

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 селищної ради на 2015 рік спрямовані на економічне 

зростання та підвищення добробуту населення. 

 

Цілі та  стратегічні завдання Програми на 2015 рік 

 

Основними стратегічними завданнями у 2015 році є відновлення 

позитивних зрушень в економіці  та недопущення погіршення рівня життя 

населення. 

Основна робота буде спрямована на пошук та розширення ринків збуту 

для продукції підприємств селища, модернізацію виробничих потужностей, 

упровадження енергозберігаючих заходів за рахунок заміщення традиційних 

видів палива іншими видами, створення нових робочих місць та підвищення 

доходів населення. 

Реалізація завдань Програми передбачається шляхом: 

- поліпшення умов життєдіяльності населення  на основі розвитку 

економіки як базису для підвищення зайнятості, збільшення доходів; 

- ефективного використання енергоресурсів за рахунок впровадження 

заходів з ресурсо- та енергозбереження; 

- підвищення конкурентоспроможності товарів та послуг, вироблених на 

Шосткинщині; 

- інвестиційно-інноваційного розвитку економіки, реалізації 

інвестиційних проектів; 

- модернізації інфраструктури селищної ради; 



- 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; 

- покращення стану навколишнього природного середовища та 

забезпечення екологічно збалансованого використання природних 

ресурсів; 

- підвищення ефективності місцевого самоврядування. 

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. 

Для забезпечення у 2015 році для 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 ; 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. 

Пріоритетними  завданнями розвитку  фізичної культури   і  спорту є: 

- розвиток масового спорту та пріоритетних  видів спорту; 

- створення умов для розвитку регулярної рухової активності різних 

верств населення; 

- реконструкція футбольного  поля.  

Виконання цих завдань дозволить забезпечити підвищення рівня 

залучення до змістовного дозвілля та відпочинку населення, насамперед 

молоді. 

З метою забезпечення у 2015 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 визначено 

наступне завдання: забезпечення розвитку культури і культурного розмаїття, 

підвищення якості надання культурних послуг. 



Основною проблемою їх розвитку є недостатній рівень консолідації 

жителів  в питаннях державотворення та розвитку регіону, взаємодії між 

інститутами громадянського суспільства та органами влади в питаннях 

формування та реалізації державної та регіональної політики. 

Для забезпечення в 2015 році залучення інститутів громадянського 

суспільства до участі в процесах формування та реалізації державної та 

регіональної політики, налагодження зворотного зв’язку, інтенсифікації 

діалогу та співпраці між ними,  були визначені наступні завдання: 

залучення громадськості до процесів формування та реалізації 

державної політики; 

популяризація ініціатив суб'єктів громадянського суспільства. 

Для забезпечення у 2015 році процесу розбудови національного 

інформаційного простору, створення відкритого інформаційного середовища, 

рівного доступу громадян до всіх наявних видів інформації, вільного та 

безперешкодного функціонування на території селищної ради засобів масової 

інформації всіх форм власності, належних умов для утвердження 

конкурентного інформаційного простору було визначене головне завдання - 

підвищення рівня обізнаності громадськості з актуальних питань державної 

політики, ходу та завдань економічно - соціальних реформ. 

Реалізація цього завдання дозволить забезпечити підвищення рівня 

довіри населення до селищної ради, розуміння та підтримку її діяльності; 

створення сприятливих умов для розвитку інформаційної сфери. 

На території  селищної ради створені і діють 2 громадських формувань з 

охорони громадського порядку, в яких налічується 24 чоловік. Систематично 

аналізується стан правопорядку в кожному населеному пункті селищної 

ради, на підприємствах, установах, організаціях. За результатами аналізу та з 

урахуванням факторів, які негативно впливають на стан  правопорядку, 

розробляються заходи щодо запобігання злочинності. 

Постійно  вивчається стан справ із запобігання і протидії корупції на 

території селищної ради. З метою недопущення вчинення корупційних діянь  

організовано вивчення вимог антикорупційного законодавства. 

Для забезпечення  підвищення ефективності роботи правоохоронних 

органів, оздоровлення криміногенної ситуації на території ради, активізації 

взаємодії з органами державної влади, місцевого самоврядування та 

громадськістю щодо профілактики злочинів та правопорушень визначені 

наступні завдання: 

- зміцнення громадського порядку, викриття, профілактика злочинів та 

правопорушень; 

- дієва боротьба з незаконним обігом наркотичних засобів; 

- забезпечення протидії корупції. 

Реалізація зазначених завдань дозволить забезпечити зменшення кількості 

злочинів, правопорушень ; питомої ваги злочинів скоєних неповнолітніми або за 

їх участю; розповсюдження наркотичних засобів; корупційних проявів серед 

посадових осіб  місцевого самоврядування 



 В аграрних формуваннях на території  селищної ради  ведеться 

відповідна робота по виконанню заходів щодо стабілізації та відтворюванню 

родючості ґрунтів.  

 В  напрямку підвищення родючості ґрунтів заплановані наступні 

заходи: 

 впровадження науково-обгрунтованих сівозмін з насиченням їх 

зерновими культурами (не менше 75%); 

 дотримання фіто-санітарних заходів по догляду за посівами 

сільськогосподарських культур; 

 поліпшення сільськогосподарських земель, підвищення родючості 

ґрунтів шляхом внесення мінеральних та органічних добрив, зароблення 

сидеральних культур та соломи; 

 розкислення ґрунтів шляхом внесення вапна; 

 забезпечення недопущення забруднення земель пестицидами, 

нафтопродуктами та відходами виробництва; 

 оновлення машино-тракторного сучасною високопродуктивною 

технікою парку для якісного і своєчасного проведення технологічних 

процесів в галузі рослинництва; 

консервація малопродуктивних і деградованих земель шляхом 

залуження (само заліснення) та заліснення. 

В 2015 році лісовими господарствами  заплановано заготівлю деревини 

проводити з урахуванням попиту на деревину, не допускаючи при цьому 

понад нормованих залишків лісо продукції. 

Постійно контролювати вихід цінних і особо цінних сортиментів. 

Забезпечити більш раціональну розробку деревини з метою збільшення 

виходу ділових сортиментів. 

Реалізація зазначених завдань забезпечить збереження та відтворення 

родючості ґрунтів, покращення стану екосистеми  та забезпечить сталий розвиток 

аграрної галузі  , збереження лісових насаджень, запобігання втрат деревини 

від хвороб, шкідників та пожеж. 

У 2015 році політика у сфері охорони навколишнього природного 

середовища буде спрямована на стабілізацію і поліпшення стану 

навколишнього природного середовища, створення безпечних умов для 

життя і здоров’я населення, упровадження екологічно збалансованої системи 

природокористування та збереження природних екосистем. 

Для забезпечення поліпшення екологічної ситуації; досягнення 

безпечного для здоров’я людини стану навколишнього природного 

середовища; забезпечення збалансованого використання природних ресурсів 

визначені наступні завдання: 

проведення заходів з санітарної очистки, благоустрою та озеленення 

населених пунктів  селищної ради; 

вдосконалення системи збору, перероблення та утилізації побутових та 

промислових відходів; 

впорядкування та підтримання в належному стані  місць захоронення 

трупів тварин; 

підвищення рівня раціонального використання земельних ресурсів. 



Головна мета державної кадрової політики – сприяння оптимальному 

використанню трудових ресурсів країни для реалізації національних 

інтересів із врахуванням наявних потреб економіки, розвитку регіонів та 

світових тенденцій для забезпечення конкурентоспроможності держави на 

міжнародній арені; створення умов для забезпечення реалізації права 

громадян на працю, відпочинок та соціальний захист. 

Пріоритетними напрямками державної кадрової політики в сфері 

державної служби є зростання професіоналізму, відкритості, інституційної 

спроможності державної служби, підвищення її авторитету шляхом 

запровадження європейських стандартів надання адміністративних послуг. 

Реалізація зазначених завдань сприятиме розвитку партнерських 

відносин, координації зусиль з метою забезпечення модернізації державного 

управління району, 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 посадових осіб на задоволення потреб громадян, 

формуванню високого рівня особистісних, професійних та етичних якостей 

державних службовців. 

 

 

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   

виконавчим комітетом селищної   ради. 

Звіт про виконання Програми за підсумками 2015 року заслуховується 

на засіданні виконавчого комітету  та затверджується на черговому  засіданні  

сесії селищної ради у січні наступного року. 

 

 

 

 

Селищний голова                                          В.Ю.Ястребов 
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Додаток 1  

до Програми економічного і  

соціального розвитку 

Воронізької селищної ради на 2015 рік 

 

 

 

Заходи щодо реалізації програми на 2015 рік 
 

№ 

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. Розвиток реального сектору економіки та інфраструктури 

 Інвестиційна діяльність, створення умов для інвестиційної привабливості  

Завдання 1. Формування портфелю інвестиційних пропозицій  

1.  Оновлення бази вільних 

земельних ділянок, 

виробничих приміщень 

та інвестиційних 

проектів 

Протягом 
2015 року 

 виконавчий комітет селищної  
ради ,суб’єкти господарювання 

    Формування 
оновленої 

інвестиційної 

карти 
Шосткинського 

району 

Завдання 2. Створення сприятливих умов для залучення інвестицій у розвиток сільських територій 

1.  Залучення відповідно до 

законодавства 

позабюджетних коштів з 

метою розбудови 

соціальної 

інфраструктури  

Протягом 
2015 року 

 виконавчий комітет селищної  
ради ,суб’єкти господарювання 

    Створення 
сприятливих умов 

для подальшого 

розвитку сільських 
територій, 

покращення рівня 

життя на селі 

Транспортна інфраструктура 

Завдання 1.  Проведення ремонту автомобільних доріг району 

1.  Експлуатаційне 

утримання та ремонт 

доріг комунальної 

власності 

Протягом 

2015 року 

Виконавчий комітет селищної 

ради  

У межах 

виділених 

коштів 

 16,00   

 

2. 
Капітальни й ремонт 

дороги по вулиці Н.-

Сіверська в смт Вороніж 

Протягом 

2015 року 

Виконавчий комітет селищної 

ради  

  10,0   

3. Капітальни й ремонт 

тротуарів по вулиці 

Садова,Н-Сіверська, 

Пролетарська в смт 

Вороніж 

Протягом 

2015 року 

Виконавчий комітет селищної 

ради  

  16,0   

 Житлово-комунальне господарство та житлова політика 

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

1.  Виконання ремонту 

6,проведення тампонажу 

4, очищення та 

дезінфекції 119 шахтових 

колодязів громадського 

користування 

Протягом 

2015 року 

Виконавчий комітет селищної 

ради  

  10,0 

(при  

наявності 
коштів) 

4,0 

(при  наявності 

коштів) 

Забезпечення 

населення якісною 

питною водою. 
Запобігання 

забрудненню 

навколишнього 
середовища 

 
2. Реконструкція 

каналізаційних напірних 

колекторів від КНС-2  та 

КНС-4 та від КНС-4 до 

КНС-6 в смт Вороніж  

Протягом 

2015 року 

Виконавчий комітет селищної 

ради  

  27,776  

(при 

наявності 
коштів) 

 

 

3. Реконструкція 

водовідведення по вул. 

Н. Сіверська, 

Пролетарська, Київська, 

Фрунзе в смт Вороніж  

Протягом 

2015 року 

Виконавчий комітет 

Воронізької селищної ради, 
сектор житлово-комунального 

господарства та будівництва 

Шосткинської РДА  

100,0 

 (у разі 
надходження 

коштів) 

 

   

4. Реконструкція 

каналізаційних  

колекторів  по вул. 

Радянська, Київська, 

Франка смт Вороніж  

Протягом 

2015 року 

Виконавчий комітет селищної 

ради  

530,952 

 (у разі 

надходження 
коштів) 

 

   

5. Реконструкція системи 

водовідведення ДНЗ 

"Чебурашка"Воронізької 

селищної ради 

Протягом 
2015 року 

Виконавчий комітет 
Воронізької селищної ради, 

сектор житлово-комунального 

господарства та будівництва 
Шосткинської РДА  

393,971 
 (у разі 

надходження 

коштів) 
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Житлова політика 

Завдання 1. Поліпшення житлових умов населенню району 

1.  Реалізація в районі 

обласної цільової 

програмі "Власний дім"  

Протягом 

2015 року 

СОКП "Фонд інвестування 

об’єктів соціальної сфери та 

промисловості" в районі. 
виконавчий комітет селищної 

ради 

   Кошти СОКП 

"Фонд 

інвестування 
об’єктів 

соціальної 

сфери та 
промисловості" 

Газифікація, 

обладнання 

системами 
водовідведення, 

водопостачання 

приватних 
житлових 

будинків 

садибного типу. 
Покращення умов 

проживання 

мешканців . 

 Енергозабезпечення та енергозбереження 

Завдання 1. Забезпечення всіма категоріями споживачів поточних розрахунків за спожиті енергоносії у повному обсязі 

1. Своєчасна і повна 

оплата усіх категорій 

споживачів  вартості 

спожитих енергоносіїв, у 

тому числі установ та 

організацій, що 

фінансуються з 

місцевого бюджету 

Протягом 

2015 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 

теплогенераторної ДНЗ 

«Чебурашка» з 

установленням котлів на 

твердому паливі в смт 

Вороніж Шосткинського 

району Сумської області 

Протягом 

2015 року 

Виконавчий комітет селищної 

ради  

247,375  

(у разі 

надходження 
коштів) 

 

   Покращення 

температурного 

режиму в 
навчальному 

закладі, 

переведення на 
опалення 

альтернативними 

видами палива, 

скорочення витрат 

на опалення. 

2.  Капітальний ремонт 

ДНЗ «Вишенька» по вул. 

Гоголя в смт 

Вороніж(утеплення 

фасаду,заміна вікон) 

Протягом 
2015 року 

Виконавчий комітет селищної 
ради  

 100,00 
(у разі 

наявності  

коштів,проект 
переможець 

конкурсу) 

 

 138,783 
(у разі 

наявності  

коштів,проект 
переможець 

конкурсу) 

 

Покращення 
температурного 

режиму в 

навчальному 
закладі 

 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 

2015 року 

Виконавчий комітет селищної 

ради  

    Недопущення 

закриття закладів 
торгівлі 

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 

2015 року 

Розпорядники бюджетних 

коштів 

    Раціональне 

використання 

бюджетних коштів 
при здійсненні 

закупівель 

 Розвиток підприємництва 

Завдання 1. Підвищення ефективності реалізації державної регуляторної політики 

1.  Належне дотримання 

органами  місцевого 

самоврядування норм 

регуляторної політики 

Протягом 
2015 року 

Органи місцевого 
самоврядування – розробники 

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 

Протягом 
2015 року 

Виконавчий комітет селищної 
ради  

    Недопущення 
прийняття 

економічно 

недоцільних та 
неефективних 
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аналізу чинних 

нормативно-правових 

актів органів місцевого 

самоврядування щодо їх 

відповідності принципам 

державної регуляторної 

політики 

регуляторних актів 
та забезпечення 

передбачуваності 

регуляторної 
діяльності. 

Підвищення соціальних стандартів та гуманітарний розвиток 

Завдання 1. Організація роботи щодо залучення суб’єктів господарювання до договірного регулювання трудових відносин через укладання 

колективних договорів 

1.  Надання 

консультативної 

допомоги 

підприємствам, 

організаціям, установам 

з питання укладання 

колективних договорів 

Протягом 
2015 року 

Виконавчий комітет селищної 
ради  

    Сприяння 
зростанню 

чисельності 

працівників, 
охоплених 

колективними 

договорами 

2.  Проведення аналізу 

колективних договорів 

на відповідність їх змісту 

вимогам чинного 

законодавства 

Протягом 

2015 року 

Виконавчий комітет селищної 

ради  
    Підвищення 

соціальної 

захищеності 
працівників 

 Зайнятість населення та ринок праці 

Завдання 1. Працевлаштування  на вільні та новостворені робочі місця осіб, які перебувають на обліку, та безробітних громадян 

1.  Сприяти організації 

участі безробітних у 

громадських та інших 

роботах тимчасового 

характеру 

Протягом 

2015 року 

Виконавчий комітет селищної 

ради  

  10,0   

(при 

наявності 
коштів) 

 Працевлаштування 

за направленням 

міськрайцентру 
зайнятості, 

залучення до 

виконання 
громадських та 

інших робіт 

тимчасового 

характеру  

 

Соціальне забезпечення. 

1. Соціальний захист  

окремих категорій 

населення  

Протягом 
2015 року 

Виконавчий комітет селищної 
ради  

  50,0  Забезпечення 
соціального 

захисту  окремих 

категорій  
населення  

селищної ради 

Освіта. 

1. Пільговий підвіз учнів з 

віддалених  територій 

селищної ради  до 

навчальних закладів  

селища з 100% 

відшкодуванням 

Протягом 
2015 року 

Виконавчий комітет селищної 
ради  

  72,5  сприяння 
покращенню умов 

для отримання  

освіти молоддю 

Фізична культура і спорт. 

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

1.  Облаштування 

футбольного поля в смт 

Вороніж 

 

Протягом 

2015 року 

Виконавчий комітет селищної 

ради  

   10,0   

(при наявності 

коштів) 

Підвищення  рівня 

забезпечення 

населення 
спортивними 

майданчиками 

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 та 

інших, з широким 

залученням до їх 

проведення 

громадськості 

Протягом 

2015 року 

Відділи культури, освіти 
Шосткинської районної 

державної адміністрації, 
виконавчі комітети селищної та 

сільських рад 

    Збереження 
історичної пам'яті 

народу, 
популяризація 

державницьких 

поглядів серед 
громадськості, 

сприяння 

консолідації 
української нації 

 Охорона навколишнього природного середовища 

Завдання 1. Проведення робіт, спрямованих на поліпшення технічного стану гідротехнічних споруд водойм, реконструкція споруд для очищення 

стічних вод 

1.  Реконструкція очисних 

споруд смт Вороніж на 

Протягом 

2015 року 

Виконавчий комітет 

Воронізької селищної ради, 

 1013,1 

 

  Запобігання 

забрудненню 
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основі біоінженерних 

очисних споруд 

сектори містобудування та 
архітектури, житлово-

комунального господарства та 

будівництва Шосткинської 
районної державної 

адміністрації 

навколишнього 
середовища 

 

2.  Придбання насосного 

обладнання для КНС 

Протягом 
2015 року 

Виконавчий комітет селищної 
ради, КП «Добробут – 2014»  

  7,5  Запобігання 
забрудненню 

навколишнього 

середовища 
 

Завдання 2. Проведення заходів з санітарної очистки, благоустрою та озеленення населених пунктів району 

1.  Організація регулярного 

збору та  вивезення ТПВ 

в населених пунктах 

Протягом 

2015 року 

Виконавчий комітет селищної 

ради  

    Проведення 

санітарної очистки 
населених пунктів 

відповідно до 

затверджених 
схем, що 

покращить 

санітарний стан 
територій 

2.  Проведення благоустрою 

селища 

Протягом 

2015 року 

Виконавчий комітет селищної 

ради  

  82,7  Благоустрій 

населених пунктів 

3.  Проведення щорічної 

весняної акції та 

щотижневих «чистих 

четвергів» з озеленення 

та благоустрою 

населених пунктів  

Протягом 
2015 року 

Виконавчий комітет селищної 
ради  

    Благоустрій 
населених пунктів 

3. Проведення ремонту 

меморіального 

комплексу загиблим 

воїнам в смт Вороніж 

Протягом 
2015 року 

Виконавчий комітет селищної 
ради  

   10,0 Благоустрій 
населених пунктів 

 
 

 

 

Додаток 2  

до Програми економічного і  

соціального розвитку 

Воронізької селищної ради на 2015 рік 

 

Перелік  цільових програм по галузях,  

фінансування яких у 2015 році здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого бюджету  

Воронізької  селищної ради 

 
1 2 3 4 5 

№ 

з/п 
Назва програми 

Термін 

реалізації, 

(початок/ 

закінчення) 

Обсяги фінансування 

передбачені програмою на 

2015 рік  

 

Очікуваний результат 

за підсумками 2015 року 

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

1.  Програма соціального захисту окремих 

категорій громадян та фінансової 

підтримки громадських організацій 

ветеранів та інвалідів 

 У межах виділених коштів Фінансова підтримка громадських 

організацій ветеранів та інвалідів, виплата 

грошової компенсації фізичним особам, які 

надають соціальні послуги громадянам 

2.  Районна комплексна програма "Молодь 

Шосткинщини" на 2011-2015 роки 

2011-2015  

роки 

5320,00  грн. (МБ) - підтримка дітей та молоді   з 

обмеженими можливостями, розвиток їх 

творчих здібностей, розширення кола 

спілкування, налагодженню між ними 

особистих контактів, сприяння їх 

соціокультурній адаптації, долучення їх до 

здобутків національної культури та духовної 

спадщини, організація змістовного дозвілля; 

проведення заходів, спрямованих на 

підвищення рівня обізнаності щодо 

профілактики негативних явищ, формування 

навичок здорового способу життя для різних 

категорій молоді Шосткинського району 
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3.  Районна програма розвитку фізичної 

культури і спорту на 2012 – 2016 роки 

2012 – 2016 

роки 

У межах виділених коштів 

 

Збільшення кількості молоді, залученої 

до регулярних занять фізичною культурою та 

спортом, покращення матеріально-спортивної 

бази районних команд 

Сучасна і якісна освіта 

4.  Селищна програма «Освіта 

Шосткинщини у 2012- 2015 роках» 

2012-2015 

роки 

У межах виділених коштів Запровадження у навчальних закладах 

технологій, що забезпечують здоров’я учнів, 

удосконалення позашкільної освіти 

5.  Селищна програма «Дитячі меблі 

Шосткинщини » на період до 2015 року 

2012-2015 

роки 

У межах виділених коштів Забезпечення дошкільних навчальних 

закладів сучасними дитячими меблями, що 

відповідають віковим параметрам дітей та 

гігієнічним вимогам. 

 

 
 


