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Назва План соціально-економічного
розвитку Перещепинської міської 
територіальної громади на 2021 рік.

Підстава для розроблення Закони України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», «Про 
державне прогнозування та
розроблення програм економічного і 
соціального розвитку в Україні».

Замовник або координатор Перещепинська міська рада
Мета Створення умов для забезпечення 

стабільного економічного зростання, 
модернізації інфраструктури
громади, поліпшення бізнес-клімату 
та створення сприятливих умов для 
залучення інвестицій, підвищення 
стандартів життя та ефективності 
соціального захисту населення

Початок дії 01.01.2021
Закінчення дії 31.12.2021
Етапи виконання І етап
Очікувані результати виконання - створення передумов для

сталого економічного розвитку
громади та безпечних умов
проживання населення;
- забезпечення розвитку,
стимулювання технічної модернізації 
та підвищення енергоефективності 
житлово-комунального господарства, 
надійного функціонування систем 
життєзабезпечення, підвищення
якості житлово-комунальних послуг;
- впровадження сучасних
енергозберігаючих технологій в усіх 
галузях і сферах, підвищення 
ефективності енергоспоживання;
- забезпечення доступності та
підвищення якості освіти та
медичних послуг, створення в 
навчальних закладах умов, що 
сприяють збереженню здоров’я дітей, 
зміцнення матеріально-технічної бази
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закладів освіти, у тому числі 
дошкільної, та закладів охорони 
здоров’я;
- сприяння забезпеченню
ефективної політики у сфері 
зайнятості населення, запобіганню 
безробіття, створенню нових робочих 
місць, своєчасної виплати заробітної 
плати та максимальному зменшенню 
заборгованості з її виплати;
- підвищення якості соціальних
послуг, посилення адресності всіх 
видів соціальної підтримки,
забезпечення ефективної соціальної 
підтримки найбільш вразливих
верств населення;
- ефективне використання
паливно-енергетичних ресурсів;
- більш широке залучення
іноземних інвестицій у громаду;
- забезпечення публічності і
прозорості діяльності органів
місцевого самоврядування.

Координація роботи по виконанню 
Плану

Виконавчий комітет Перещепинської 
міської ради
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ХАРАКТЕРИСТИКА ГРОМАДИ
Сучасний стан та географічне розташування 

Перещепинської міської територіальної громади

Перещепинська міська територіальна громада з центром у м. 
Перещепине розташована в 70 км від обласного центру м. Дніпро на кордоні
між Дніпропетровською і Харківською областями.
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Загальна інформація
Адреса міської ради вул. Шевченка, буд.43 

м. Перещепине 
Новомосковського району 
Дніпропетровської області 

51221
Е-mail info@pereschepvnske.otg.dp.gov.ua

Електронна адреса сайту https://pereschepynske.otg.dp.aov.ua/ua

Електронні адреси 
офіційних сторінок 
громади в соціальних 
мережах

https://www.facebook.com/pereshepynskamr/

Кількість старостинських 
округів

5

П.І.Б. голови ОТГ Цвіркун Ярослав Олексійович

Територіально-демографічна спроможність

Найменування показника Значення 
показника

Чисельність населення станом на 23.12.2020 року 
осіб, у тому числі дітей:

20854

Площа території спроможної територіальної громади, кв. 
кілометрів

573.9

Кількість населених пунктів, що входять до складу спроможної 
територіальної громади

21

Показники народжуваності (на рік) 95

Показники смертності (на рік) 360

Кількість дітей від 0 до 6 років 1072

Кількість учнів закладів освіти громади 2023

mailto:info@pereschepynske.otg.dp.gov.ua
https://pereschepynske.otg.dp.gov.ua/ua
https://www.facebook.com/pereshepynskamr/


 
 

План соціально-економічного розвитку
Перещепинської міської територіальної громади на 2021 рік 7

Склад Перещепинськоїміської територіальної громади

Склад Площа, 
(кв. км)

Населення, осіб
(на 01.01.2020)Населені 

пункти

м. Перещепине 12,9 9931
с. Козирщина 0,9 623

с. Малокозирщина 1,3 416
с. Олександрія 0,1 1
с. Свічанівка 0,9 75

с-ще Вишневе 0,3 228
с. Багате 1.6 616

с. Панасівка 2.1 821
с. Рівне 1.1 134

с. Керносівка 1.2 628
с. Ганнівка 0.6 216
с. Орілька 0.7 234

с. Михайлівка 3,3 801
с. Левенцівка 3,2 672
с. Голубівка 8,9 3318

с-ще Миролюбівка 1,2 922
с. Воскресенівка 0,5 139

с-ще Кільчень 0,5 328
с. Троїцьке 0,5 119

с. Шандрівка 2,7 605
с. Новошандрівка 0,5 27

х 573.9 20854
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ОЦІНКА ТЕНДЕНЦІЙ ЕКОНОМІЧНОГО
І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

ПЕРЕЩЕПИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 
ЗА 2020 РІК

На території Перещепинської міської територіальної громади кількість 
суб’єктів малого підприємництва: 508, у тому числі малого підприємництва - 
114 та мікропідприємництва - 394 .

Найбільшими бюджетними підприємствами є:

- Перещепинська міська рада;
- Відділ освіти молоді та спорту Перещепинської міської ради;
- Перещепинський професійний ліцей;
- КП «Перещепине вода-365» Перещепинської міської ради;
- КЗ «Перещепинська РЛ №2» ДОР;
- КНП ЦПМСД Новомосковської РР.

Найбільшими підприємствами є:
- ТОВ Рістон Оіл;
- ТОВ АФ «Приорільська;
- ТОВ АФ «Орільська»;
- ТОВ АФ «Відродження»;
- ТОВ «Агроовен»;
- ТОВ АФ «Дружба»;
- ТОА АП «Придніпровське»;
- НН АПФ «Довіра»;
- ДП АФ «Мрія»;
- ТОВ Орільський об’єднаний елеватор;
- ТОВ «Міхайлівське плюс»;
- СООО «Птахівниче».

З початку 2020 року у громаді створювались максимально зручні та 
доступні умови для отримання адміністративних послуг громадянами і 
суб’єктами господарювання. Перещепинською міською радою та 
старостинськими округами були надані адміністративні послуги, в тому 
числі:

- Державна реєстрація актів цивільного стану - 476;
- Реєстрація місця проживання - 639;
- Соціальний захист (призначення державних допомог, житлових 
субсидій, тощо) - 5122;
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- Нотаріальні дії, що вчиняються посадовими особами органів 
місцевого самоврядування, у населених пунктах, де немає нотаріусів - 
99;
- Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно - 318;
- Надання матеріальної допомоги - 563;
- Прийом громадян (земельні питання) - 2936;
- Прийом громадян (оформлення субсидій) - 5798;
- Видача довідок про склад сім’ї - 5522;
- Довідки-характеристики - 396.

Всього з початку року надано 20694 адміністративних послуг.

кількість наданих послуг
6000

5000

4000

3000

2000

1000

0 ■ кількість наданих послуг

За оперативними даними, чисельність наявного населення 
Перещепинської міської територіальної громади на 01 грудня 2020 року, за 
оцінкою, складає 20854 особи. Зміна чисельності жителів ОТГ відбулася за 
рахунок природного скорочення та зняття з реєстрації на 451 осіб. Протягом 
січня - грудня 2020 року народилося 91 немовлят та зареєструвалося 
проживаючих 723 осіб, знято з реєстрації місця проживання особи - 930 
особи, померло - 329 особи.

З метою поліпшення демографічної ситуації, проводиться 
інформаційно-роз’яснювальна робота стосовно права на окремі види 
державної допомоги сім’ям, у яких народилися діти, створюються необхідні 
умови для нормалізації процесів природного і механічного відтворення 
населення шляхом збереження і зміцнення репродуктивного здоров’я 
населення. Формується та стимулюється спосіб здорового життя для 
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розв’язання проблем гігієни і безпеки праці, підтримки молоді, захисту 
інвалідів та людей похилого віку.

Надається допомога в оформленні своєчасної виплати при народженні 
дитини, допомоги по догляду за дитиною до трьох років жінкам, допомоги 
при усиновленні дитини, допомоги дітям, які перебувають під опікою чи 
піклуванням, у розмірі відповідно до чинного законодавства;

Проводиться інформування населення стосовно права на окремі види 
державної допомоги сім’ям з дітьми.

Чисельність осіб, які мають статус безробітного, станом на 01.12.2020 
року складає 306 осіб. Працездатного населення на 01.12.2020 року 9753 осіб, 
з них кількість занятого населення 6294 осіб, які працюють в різних галузях, а 
саме:

- сільськогосподарська галузь - 1430 осіб;
- промислова галузь - 796 осіб;
- торгівельна галузь - 532 осіб;
- будівництво - 109 осіб;
- державне управління - 77 осіб;
- освіта - 552 осіб;
- охорона здоров’я - 207 осіб;
- інше - 1006 осіб.

кількість занятого населення

■ кількість занятого населення

В Перещепинській міській територіальній громаді мешкає 3303 дитини. 
Особливої та постійної уваги з боку громади та органу опіки та піклування 
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Перещепинської міської ради потребують діти, що перебувають у соціально - 
небезпечному становищі:

- 65 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
- 6 дітей виховується в Дитячих будинках сімейного типу;
- 5 дітей виховується в прийомній сім’ї;
- 24 дитини з вадами здоров’я;
- 25 дітей з малозабезпечених сімей;
- 435 дитини - з багатодітних сімей;
- 7 дітей ЧАЕС;
- 22 дитини, які проживають у складних життєвих обставинах;
- 7 внутрішньо переміщених дітей (із зони ведення АТО/ООС).

Постійно проводиться робота по виявленню сімей в СЖО, зокрема 
здійснюється початкова оцінка потреб сім’ї (особи). Питання роботи з 
сім’ями, в яких діти проживають у складних життєвих обставинах, є 
найбільш актуальним та складним, тому що саме в цих сім’ях найчастіше 
відбувається ухилення або відсторонення батьків від виконання своїх 
обов’язків щодо дітей. Основні причини такої поведінки батьків є їх 
алкоголізм або наркоманія, безробіття, економічна нестабільність, 
злочинність, бідність. Сім’ї, в яких діти проживають у складних життєвих 
обставинах є джерелом «соціального сирітства».

З метою своєчасного виявлення батьків або осіб, що їх замінюють, які 
ухиляються від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо 
створення належних умов для життя, навчання та виховання дітей за 2020 рік 
органом опіки та піклування, спеціалістами служби у справах дітей 
проведено 55 рейдів. За результатами роботи попереджено 5 батьків відносно 
невиконання їх обов’язків та ініційовано притягнення до адміністративної 
відповідальності. Відвідане опікунські сім’ї з 56 дітьми, кризові сім’ї, в яких 
діти проживають у складних життєвих обставинах, всі прийомні сім’ї та 
дитячий будинок сімейного типу з статусними дітьми.

На обліку станом на 01 грудня 2020 року перебуває 65 дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в опікунських 
сім’ях, функціонує один дитячий будинок сімейного типу, в якому 
виховується 6 дітей, дві прийомні сім’ї, в яких виховуються 5 прийомних 
дітей. Згідно з Порядком взаємодії суб’єктів соціальної роботи з сім’ями, які 
опинились у складних життєвих обставинах, станом на 01.12.2020 року на 
обліку знаходиться 22 дитини.
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Кількість безробітних - 2369 осіб, в тому числі жінок - 1594 осіб та 
чоловіків - 775 осіб. Кількість місцевих мешканців, які виїжджають щодня на 
роботу за межі ОТГ 1,17 % від працездатного населення.

Загальна кількість самозайнятих фізичних осіб підприємців - 263 особи.

За наявними оперативними даними по найбільших платниках (по 
8 підприємствах, які розташовані на території міської ради) в 11 місяців 2020 
року середньомісячна заробітна плата склала 8506 грн., або 70,79% до 
середнього рівня по області (11048 грн.).

Заборгованість із виплати заробітної плати у господарському комплексі 
міської громади станом на 01 грудня 2020 року відсутня.

На утримання Перещепинської міської територіальної громади - 11 
установ культури (7 будинків культури, 2 сільських клуба, 1 централізована 
бібліотека та 1 сільська бібліотека). Фактична чисельність працівників 
культури складає 64,96 шт. од., середньомісячна заробітна плата становила 
7702 грн. У закладах культури підготовлено та проведено 270 культурно - 
масових заходів: фестивалів, концертів з нагоди відзначення державних, 
професійних, релігійних дат, свят місцевого значення.

За 2020 рік спортсмени Перещепинської міської територіальної 
громади взяли участь у 37 місцевих, районних та обласних змаганнях.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

План соціально-економічного розвитку Перещепинської міської 
територіальної громади на 2021 рік (далі - План) розроблено відповідно до 
вимог законів України «Про державне прогнозування та розроблення 
програм економічного і соціального розвитку України», «Про місцеве 
самоврядування в Україні» з урахуванням оцінки реального стану економіки 
громади, на основі аналізу виконання програми соціально-економічного та 
культурного розвитку громади в 2020 році.

План розроблено виконавчим комітетом міської ради відповідно до 
основних напрямів економічної політики, цілей, завдань і заходів Державної 
стратегії регіонального розвитку на 2021—2027 роки.

У процесі виконання План може уточнюватися. Зміни та доповнення до 
Плану затверджуються Перещепинською міською радою.
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Для оцінки повноти та якості реалізації програмних завдань і заходів 
Перещепинською міською радою здійснюватиметься щоквартальний 
моніторинг виконання Плану.

2. ГОЛОВНА МЕТА, ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТИ НА 2021 РІК

Метою Плану є створення умов для забезпечення стабільного 
економічного зростання та модернізації інфраструктури громади, створення 
сприятливих умов для залучення інвестицій, поліпшення бізнес-клімату, 
забезпечення комфортних умов проживання та сприяння всебічному 
розвитку громади.

Відповідно до результатів соціально-економічного розвитку громади у 
2020 році, наявних проблем, нагальних потреб та можливостей бюджету 
громади Планом визначено основні пріоритети розвитку громади, а також 
конкретні завдання на 2021 рік, на яких пропонується сконцентрувати 
бюджетні та інвестиційні ресурси.

Серед головних приоритетів соціально-економічного розвитку 
громади у 2021 році мають бути:

- забезпечення наповнення та виконання бюджету громади на 2021 рік;
- безумовне забезпечення фінансування захищених статей бюджету;
- зростання доходів населення;
- створення сприятливих умов для подальшого розвитку малого та 

середнього підприємництва;
- реалізація ефективної регуляторної політики та створення ефективної 

системи надання адміністративних послуг;
- підвищення рівня енергоефективності та енергозбереження об’єктів в 

усіх галузях і сферах діяльності;
- активізація інвестиційної діяльності;
- сприяння до розв’язання екологічних проблем;
- надійне функціонування систем життєзабезпечення населення,
- реформування житлово-комунального господарства;
- підвищення якості соціальних послуг;
- модернізація системи охорони здоров’я;
- підвищення якості дошкільної та загальної середньої освіти;
- створення умов для всебічного та повноцінного розвитку дітей;
- створення умов для культурного і духовного розвитку громади;
- створення умов для задоволення інформаційних потреб громадян, 

підприємств, установ та організацій на основі використання 
електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп’ютерних 
технологій;
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- забезпечення соціального захисту малозабезпечених, соціально 
незахищених громадян;

- впровадження новітніх енергоефективних технологій та стимулювання 
раціонального використання енергоресурсів;

- забезпечення правопорядку в громаді;
- покращення стану навколишнього природного середовища, 

раціональне використання природних ресурсів та запобігання 
виникненню надзвичайних ситуацій;

- залучення громадян до управління власністю у багатоквартирних 
будинках;

- підвищення ефективності управління майном комунальної власності,
- впровадження заходів з ресурсо та енергозаощадження на комунальних 

підприємствах та установах, що фінансуються за рахунок коштів 
міського бюджету;

- забезпечення ефективного енергоспоживання на об’єктах бюджетної 
сфери з метою запобігання надмірному використанню енергоносіїв та 
зростанню видатків бюджету громади на утримання закладів 
бюджетної сфери; забезпечення економії енергоресурсів;

- публічність і прозорість діяльності місцевих органів влади.

Стратегічні цілі:

1. ЗМЕНШЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСБАЛАНСІВ
2. ГУМАНІТАРНА СФЕРА

3. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

4. РОЗВИТОК РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
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3. ШЛЖСИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ГОЛОВНИХ ПРОБЛЕМ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

ПЕРЕЩЕПИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Основні завдання та дії міської ради визначаються за результатами 
аналізу поточної ситуації в місті та регіоні. Визначаються питання, які 
найбільш турбують людей, проводиться діагностика проблем, що стримують 
розвиток громади, а також розробляються та застосовуються можливі шляхи 
для їх вирішення.

Забезпечення виконання завдань програми передбачається шляхом 
якісного виконання пріоритетних завдань та заходів виконавцями.

Стратегічна ціль 1.

'*-е ЗМЕНШЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСБАЛАНСІ’

Оперативна ціль 1.1. Демографічно-ресурсний розвиток

Одним із основних показників, який характеризує адміністративно- 
територіальну одиницю, а також використовується як критерій для 
визначення багатьох соціально-економічних процесів є чисельність 
населення. Демографічна політика повинна бути спрямована на 
стимулювання народжуваності, зміцнення сім’ї, підвищення матеріального 
добробуту людей, зниження материнської і дитячої смертності, посилення 
профілактики захворювань.

Актуальні питання:
J старіння населення;
J низький рівень народжуваності;
J міграційний відплив молоді.

Головна мета:
створення необхідних умов для нормалізації процесів природного і 
механічного відтворення населення шляхом збереження і зміцнення 
репродуктивного здоров’я населення, формування та стимулювання 
здорового способу життя, розв’язування проблем гігієни і безпеки праці, 
підтримки молоді, захисту осіб з інвалідністю та людей похилого віку.

Завдання:

http://ua-referat.com/%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%2596%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0
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1.1.1. Допомога в оформленні своєчасної виплати при народженні дитини, 
допомоги по догляду за дитиною до трьох років, допомоги при усиновленні 
дитини, допомоги дітям, які перебувають під опікою чи піклуванням, у 
розмірі відповідно до чинного законодавства;
1.1.2. Інформування населення стосовно права на окремі види державної 
допомоги сім’ям з дітьми.

Оперативна ціль 1.2. Зайнятість населення та ринок праці

Актуальні питання:
J підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності 

незайнятого населення;
J стимулювання заінтересованості роботодавців до професійного 

навчання працівників на виробництві;
J дисбаланс попиту та пропозиції робочої сили;
J наявність випадків незареєстрованих трудових відносин;
J сприяння укомплектуванню робочих місць працівниками.

Головна мета:
сприяння ефективній зайнятості населення, ефективне використання робочої 
сили та соціальний захист неконкурентоспроможних верств населення.

Завдання:
1.2.1. Стимулювання роботодавців до збереження існуючих робочих місць, 
легалізації та створення нових робочих місць шляхом отримання компенсації 
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за 
працевлаштування безробітних на нові робочі місця;
1.2.2. Організація професійного навчання безробітних, зокрема під 
замовлення роботодавців з подальшим працевлаштуванням;
1.2.3. Сприяння підвищенню конкурентоспроможності на ринку праці осіб 
віком старше 45 років шляхом проходження перепідготовки або підвищення 
кваліфікації;
1.2.4. Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і 
нездатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці;
1.2.5. Сприяння розширенню сфери застосування праці та стимулювання 
заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць;
1.2.6. Підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності 
економічно активного населення.

Очікуваний результат: 
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зменшення кількості безробітних; працевлаштування соціально незахищених 
верств населення; трудова та професійна реабілітація осіб з обмеженими 
фізичними можливостями; забезпечення молоді першим робочим місцем, 
профорієнтаційна робота серед молоді; допомога у відкриті власної справи.

Оперативна ціль 1.3. Доходи населення та заробітна плата

Актуальні питання:
J низький рівень оплати праці;
J ліквідація тіньової заробітної плати.

Головна мета:
забезпечення зростання доходів населення, у тому числі підвищення рівня 
заробітної плати, зменшення їх диференціації.

Завдання:
1.3.1. Забезпечення контролю за своєчасною і не нижчою за визначений 
державою мінімальний розмір оплатою праці;
1.3.2. Посилення ефективності роботи з питань забезпечення своєчасності і 
повноти сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) до державного та 
місцевого бюджетів;
1.3.3. Забезпечення зростання рівня заробітної плати на підприємствах 
малого та середнього бізнесу, своєчасне реагування на факти виплати 
заробітної плати на рівні або менше мінімального рівня, встановленого 
законодавством;
1.3.4. Виконання роботодавцями умов колективних договорів у частині 
оплати праці, недопущення необгрунтованого зменшення заробітної плати;
1.3.5. Легалізація незареєстрованих виплат заробітної плати шляхом активної 
інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення і роботодавців щодо 
негативних наслідків виплати тіньової заробітної плати.

Очікуваний результат:
зростання середньомісячної заробітної плати, повна ліквідація заборгованості 
з виплати заробітної плати на підприємствах усіх форм власності, зростання 
продуктивності праці, легалізація трудових відносин та підвищення 
ефективності надання соціальної допомоги.
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Оперативна ціль 1.4. Соціальне забезпечення

Актуальні питання:
J захист прав внутрішньо переміщених осіб;
J робота з особами з інвалідністю, учасниками АТО/ООС та іншими 

категоріями населення у зв’язку зі змінами у чинному законодавстві;
J визначення потреб адміністративно-територіальної одиниці у 

соціальних послугах та оцінці якості соціальних послуг;
J організація оздоровлення та відпочинку дітей,
J співпраця з управлінням соціального захисту населення, з 

громадськими організаціями у сфері гендерної, сімейної політики.

Головна мета:
отримання позитивних зрушень у рівні та якості життя незахищених верств 
населення шляхом створення фінансових, організаційно-правових та 
технічних механізмів надання різних видів соціальних послуг на основі 
ефективного використання бюджетних ресурсів громади.

Основні завдання:
1.4.1. Удосконалення надання якісних і доступних соціальних послуг;
1.4.2. Забезпечення своєчасності нарахування та надання допомоги сім'ям з 
дітьми, особам з інвалідністю, малозабезпеченим сім'ям;
1.4.3. Надання одноразової матеріальної (фінансової) допомоги громадянам, 
які опинилися у скрутній життєвій ситуації і проживають на території 
Перещепинської міської територіальної громади;
1.4.4. Надання матеріальної допомоги воїнам-учасникам АТО/ООС;
1.4.5. Надання компенсаційних виплат фізичним особам, які надають 
соціальні послуги;
1.4.6. Забезпечення надання відповідного переліку соціальних послуг та 
заходів Службою у справах дітей Перещепинської міської ради;
1.4.7. Створення Центру надання соціальних послуг;
1.4.8. Надання одноразової матеріальної (фінансової) допомоги медичним 
працівникам закладів охорони здоров’я на території Перещепинської міської 
територіальної громади, які задіяні у запобіганні поширенню коронавірусній 
хвороби COVID-19.

Очікуваний результат:
фінансова підтримка найбільш вразливих верств населення.
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Оперативна ціль 1.5. Місцеве самоврядування

Актуальні питання:
J відсутність механізму подання індивідуальних та колективних 

звернень у електронній формі;
J недостатність ресурсної бази органів місцевого самоврядування.

Головна мета:
розширення можливості реалізації права громадян на звернення із 
застосуванням новітніх методів, зокрема шляхом електронної петиції та 
електронного звернення; збільшення повноважень Перещепинської міської 
територіальної громади в рамках децентралізації.

Завдання:
1.5.1. Впровадження системи електронних петицій та електронних звернень, 
обслуговування електронних баз даних;
1.5.2. Забезпечення умов розвитку професійної та політично нейтральної 
служби в ОМС;
1.5.3. Зміцнення кадрового потенціалу служби в ОМС, прозорості діяльності 
місцевих органів влади, розвитку інформаційного суспільства;
1.5.4. Сприяння підвищенню статусу державного службовця та іміджу 
місцевих органів виконавчої влади через виявлення і заохочення найбільш 
професійних фахівців;
1.5.5. Розбудова інформаційно-довідкової системи для забезпечення доступу 
громадян до інформації про діяльність органів виконавчої влади та місцевого 
самоврядування;
1.5.6. Упровадження сучасних інформаційних технологій в систему 
управління громадою, всебічне сприяння процесам формування системи 
інтегрованого електронного документообігу, удосконалення веб-ресурсів;
1.5.7. Забезпечення ефективного функціонування та розширення переліку 
адміністративних послуг відділу «Центр надання адміністративних послуг» 
виконавчого комітету Перещепинської міської ради;
1.5.8. Встановлення обладнання для відеофіксації засідань виконкому, 
коміссій та сесій Перещепинської міської ради;
1.5.9. Облаштування стоянки автотранспорту біля будівлі міської ради;
1.5.10. Підготовка програм соціально-економічного та культурного розвитку 
громади, цільових програм з інших питань самоврядування, подання їх на 
затвердження ради, організація їх виконання; подання раді звітів про хід і 
результати виконання цих програм;

Очікуваний результат: 
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розвиток персоналу ОМС в питаннях задоволення потреб споживачів 
управлінських послуг, розвиток інформаційного суспільства із максимальним 
залученням мешканців до цього процесу.

Оперативна ціль 1.6. Розвиток підприємництва

Актуальні питання:
J недостатність фінансової підтримки малого та середнього бізнесу з 

боку держави: високі процентні ставки по кредитах банків, 
нерозвиненість систем взаємного кредитування і кредитно-гарантійних 
установ;

J низький рівень професійної підготовки працівників сфери малого 
та середнього бізнесу.

Головна мета:
сприяння створенню належних умов для всебічного розвитку малого і 
середнього підприємництва як складової економічного потенціалу громади.

Завдання:
1.6.1. Зниження адміністративних бар’єрів ведення бізнесу, у тому числі за 
рахунок розвитку системи надання адміністративних послуг;
1.6.2. Формування сприятливих нормативно-правових умов для 
започаткування та ефективного провадження підприємницької діяльності;
1.6.3. Посилення контролю за дотриманням вимог державної регуляторної 
політики, забезпечення відкритості та прозорості регуляторного процесу;
1.6.4. Інформаційно-консультативна, ресурсна та освітня підтримка суб’єктів 
малого та середнього підприємництва;
1.6.5. Проведення семінарів для підприємців громади з питань роз’яснення 
чинного законодавства, що регулює підприємництву діяльність та інших 
питань підприємницької діяльності.

Критерії досягнення:
. збільшення у 2021 році кількості зайнятих у малому підприємництві 

працівників;
. збільшення у 2021 році кількості малих підприємств;
. зменшення часу, що витрачають суб’єкти підприємницької діяльності 

на отримання адміністративних послуг.
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Оперативна ціль 1.7. Реформування житлово-комунального 
господарства. Благоустрій території.

Актуальні питання:
J важкий фінансово-економічний стан підприємств житлово- 

комунального господарства, високий ступінь зношення основних 
фондів;

J заборгованість споживачів за житлово-комунальні послуги, повільне 
погашення заборгованості минулих періодів;

J повільність впровадження заходів щодо технічного переоснащення 
підприємств житлово-комунального господарства та модернізації з 
використанням енергоощадного обладнання і технологій в основному 
із-за недостатнього фінансування;

J непривабливість галузі для залучення приватних інвестицій.

Головна мета:
підвищення якості житлово-комунальних послуг шляхом продовження 
реформування та розвитку житлово-комунального господарства.

Завдання:
1.7.1. Реконструкція систем водовідведення;
1.7.2. Сприяння залученню інвестицій на технічне переоснащення 
та модернізацію житлово-комунального господарства з використанням 
енергоощадного обладнання та технологій;
1.7.3. Реконструкція водопровідних мереж по Перещепинській міській 
територіальній громаді за рахунок власних коштів, коштів субвенцій з 
державного бюджету та залучених інвестицій, в тому числі:

. проектування нових систем і схем водопостачання населених пунктів, 
реконструкції та технічного переоснащення існуючих споруд, мереж і 
окремих елементів зовнішнього водопостачання населених пунктів, в 
тому числі проведення вишукувальних робіт, буріння артезіанських 
свердловин тощо;

1.7.4. Сприяння проведенню виконання капітального ремонту покрівель 
багатоквартирних будинків громади;
1.7.5. Впровадження інтегрованої системи поводження з твердими 
побутовими відходами на території громади;
1.7.6. Виконання цільової Програми гуманного регулювання чисельності 
безпритульних тварин шляхом стерилізації на території Перещепинської 
міської громади;
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1.7.7. Проведення робіт з утримання мережі зливової каналізації;
1.7.8. Здійснення заходів з озеленення та благоустрою території громади;
1.7.9. Посилення роботи по створенню об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків;
1.7.10. Виконання комплексу заходів з підготовки житлово-комунальних 
підприємств та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий 
період;
1.7.11. Утримання зеленого господарства;
1.7.12. Облаштування зупинок шкільних автобусів на території громади;
1.7.13. Утримання вулично-шляхової мережі (вулиць, доріг, скверів, дорожня 
розмітка, поточний ремонт доріг, встановлення та ремонт зупинок 
громадського транспорту тощо);
1.7.14. Утримання пам’ятників на території громади;
1.7.15. Утримання та облаштування зон відпочинку на території парків 
населених пунктів громади.
1.7.16. Утримання вуличного освітлення та зовнішніх електромереж;
1.7.17. Прибирання стихійно утворених сміттезвалищ;
1.7.18. Спил аварійних дерев, скошення трави, розчищення доріг від снігу в 
зимовий період;
1.7.19. Прочистка дренажних каналів;
1.7.20. Капітальний ремонт вуличного освітлення за наступними вулицями:

. Соборна, вул. Незалежності, Калинова, Я.Мудрого, Ювілейна, Базарна, 
Вербна, Степова, пер. Затишний, вул. 40 років Перемоги, Верхня, 
Робоча, Полтавська, Хорошуна, Нахімова, Суворова, Кільченська, 
Сонячна, Миру, Красна, Весела, Українська, Калинова, Нагорна, 
Набережна, Козача, Орденоносна, Кутузова, пров. Луговий, Упорний, 
Вишневий, Кустарний, вул. Приорільська, Огородня, Дніпровська, 
Барвиста, Гвардійська, Молодіжна, Квітнева в м.Перещепине;

. Мисливська, Чайковського, Чкалова, Привокзальна в с. Козирщина;

. Віноградна в с.Малокозирщина;

. Ніколаєва, Тітова, під’їздна дорога в сел.Вишневе;

. Польова, Гагаріна, Садова в с. Свічанівка;

. Центральна, Виноградна, Степова, Привокзальна в сел.Кільчень;

. Весела, Садова, Вишнева, Трансформаторна, Новоселівська, Тупікова, 
Центральна (частково), Низова, Будівельна в сел.Миролюбівка;

. Центральна, Довгопрудна в с. Воскресенівка;

. Миру, Соборна, Ведмідя, Нагорна, Крайня, Новоселівська, Запорізька, 
Вигінна, 32-ї танкової бригади, Молодіжна, Садова, Степна, пров. 
Північний в с. Голубівка.
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1.7.21. Закупівля транспортних засобів спеціального призначення та 
комплектувальних виробів до них для комунальних підприємств;
1.7.22. Упорядкування та утримання територій кладовищ населених пунктів 
громади;
1.7.23. Облаштування зон відпочинку - пляжів на території населених 
пунктів громади;
1.7.24. Забезпечення централізованим водопостачанням мешканців населених 
пунктів на території громади;
1.7.25. Проведення ремонту зупинок громадського транспорту на території 
громади;
1.7.26. Придбання, облаштування та утримання дитячих та спортивних 
майданчиків на території населених пунктів громади;
1.7.27. Проведення ремонтів адміністративних будівель громади.

Критерії досягнення:
. організація ефективного управління у сфері виробництва і надання 

житлово-комунальних послуг, створення конкурентного середовища;
. сприяння створенню об’єднань співвласників багатоквартирних 

будинків;
. забезпечення належного утримання та ефективної експлуатації 

житлового фонду;
. фінансова підтримка комунальних підприємств Перещепинської 

міської територіальної громади;
. поліпшення технічного стану тротуарів, дворових територій та 

внутрішньо - квартальних проїзних доріг;
. нагляд за справністю устаткування та споруд електромереж, заміна 

проводів електромереж та ламп зовнішнього освітлення, миття та 
протирання світильників, ліквідація пошкоджених електромереж, 
заміна освітлювальної апаратури та устаткування, встановлення та 
відновлення зовнішнього освітлення згідно заяв та пропозицій 
мешканців міста.

Обсяги загальних видатків за зазначеними напрямками буде встановлено 
відповідно до розроблених заходів в обсягах передбачених бюджетом 
громади.
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Стратегічна ціль 2.

ГУМАНІТАРНА СФЕРА
Оперативна ціль 2.1. Здоров’я населення

Актуальні питання:
J недостатність фінансових ресурсів для забезпечення гарантованого 

рівня медичної допомоги населенню громади;

J високий рівень захворюваності на туберкульоз, в тому числі у формах, 
стійких та несприйнятливих до лікування; ВІЛ-інфекції; СНІД, 
виявлення онкологічних захворювань на пізніх стадіях;

J високий рівень показників захворюваності населення громади на 
серцево-судинні та судинно-мозкові хвороби та високий рівень 
смертності від серцево-судинних захворювань;

J висока кількість нарко- та алкогольнозалежних осіб, значний зріст 
захворюваності на наркоманію;

J високий рівень передчасної смертності.

Головна мета:
сприяння поліпшенню стану здоров’я, збільшенню тривалості життя та 
покращенню якості життя населення громади шляхом профілактичних 
заходів, підвищення доступності та забезпечення надання якісної та 
кваліфікованої медичної допомоги, створення належних умов для 
діагностики та лікування хворих, а також покращення якості лікувального, 
діагностичного та робочого процесу (придбання необхідного діагностичного, 
рентгенологічного, фізіотерапевтичного обладнання та іншого обладнання)

Завдання:
2.1.1. Сприяння оновленню матеріально-технічної бази 
(оснащення/переоснащення) закладів охорони здоров’я на території громади;
2.1.2. Сприяння впровадженню новітніх технологій в діагностиці та лікуванні 
хворих закладів охорони здоров’я на території громади;;
2.1.3. Покращення взаємодії та наступності у наданні медичної допомоги 
(належний відбір та направлення хворих для лікування до закладів 
вторинного та третинного рівнів);
2.1.4. Сприяння забезпеченню заходів з енергозбереження в закладах 
охорони здоров’я на території громади;
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2.1.5. Сприяння забезпеченню підвищення культури та обслуговування 
клієнтів закладів охорони здоров’я на території громади;
2.1.6. Забезпечення лікарськими засобами дорослих та дітей, хворих на 
цукровий діабет, забезпечення лікарськими засобами хворих на туберкульоз, 
ВІЛ СНІД, наркоманією, в тому числі контактних по вогнищах 
туберкульозної інфекції, в повному обсязі;
2.1.7. Сприяння забезпеченню населення міста флюорообстеження та 
тестуванням на соціально-небезпечні інфекційні хвороби;
2.1.8. Здійснення заходів щодо профілактики туберкульозу, СНІД, 
наркоманії;
2.1.9. Сприяння забезпеченню належного функційовання закладів охорони 
здоров’я на території громади;
2.1.10. Сприяння відновленню роботи стаціонарних відділень закладів 
охорони здоров’я на території громади.

Очікуваний результат, критерії досягнення:
. підвищення рівня якості медичних послуг;
. підвищення рівня доступності медичних послуг;
. підвищення рівня діагностики захворювань;
. покращення процесу реабілітації хворих, зниження рівня первинного 

виходу на інвалідність, покращення якості життя хворих на хронічні 
захворювання;

. зниження рівня злоякісних новоутворень, виявлених вперше у занедбаних 
стадіях.

Оперативна ціль 2.2. Освіта

Актуальні питання
J приведення приміщень закладів освіти громади у відповідність до 

вимог протипожежної безпеки;
J облаштування пандусів у максимальній кількості закладів освіти;
J капітальні ремонти закладів освіти;
J будівництво сучасних спортивних майданчиків на території закладів 

освіти;
J облаштування системи електричного опалення.

Головна мета:
створення ефективної системи закладів освіти громади, дружньої до дитини 
(у тому числі з особливими освітніми потребами) та її батьків. Зміцнення 
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матеріально-технічної бази закладів, її ефективне використання та підтримка 
у робочому стані для надання якісних освітніх послуг.

Завдання:
2.2.1. Зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти громади;
2.2.2. Участь закладів освіти громади у програмах, конкурсах тощо на 
здобуття грантів, спонсорської допомоги;
2.2.3. Заходи з оптимізації мережі закладів освіти та підвищення середньої 
наповнюваності класів закладів освіти громади;
2.2.4. Організація безпечного, регулярного і безоплатного перевезення учнів, 
дітей та педагогічних працівників дошкільних і загальноосвітніх навчальних 
закладів до місця навчання, роботи і додому (далі - перевезення учнів, дітей 
та педагогічних працівників), поліпшення освітнього рівня населення та 
раціонального використання кадрового потенціалу зазначених закладів, в 
тому числі придбання та ремонт шкільних автобусів;
2.2.5. Реконструкція Голубівської ЗОШ I-III ст. (в тому числі виготовлення 
проектної документації);
2.2.6. Ремонт спортивної зали КЗО "Панасівський НВК "Школа-дошкільний 
заклад";
2.2.7. Ремонт системи каналізації КЗО "Панасівський НВК "Школа- 
дошкільний заклад";
2.2.8. Проведення енергоефективних заходів - утеплення фасаду (в тому 
числі виготовлення проектної документації) КЗО "Панасівський НВК 
"Школа-дошкільний заклад";
2.2.9. Проведення енергоефективних заходів - утеплення фасаду спального 
корпусу НВК «Родина»;
2.2.10. Облаштування зупинок шкільних автобусів в населених пунктах 
громади;
2.2.11. Виконання цільової Програми «Обдарована молодь» Перещепинської 
міської ради;
2.2.12. Організація проходження періодичних медичних оглядів 
працівниками закладів освіти.
2.2.13. Створення «Центру професійного розвитку педагогічних працівників» 
Перещепинської міської ради.

Критерії досягнення, очікуваний результат:
. підвищення якості освітніх послуг, що надаються закладами освіти 

громади;
. придбання шкільних та спеціальних шкільних автобусів;
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ефективне використання бюджетних коштів на утримання галузі 
«Освіта».

Оперативна ціль 2.3. Культура і духовність

Актуальні питання:
J незабезпеченість нормативів з охорони та безпеки праці, пожежної 

безпеки;
J недостатнє технічне оснащення закладів культури громади;
J недостатня інформованість і слабка ангажованість населення 

культурними подіями.

Головна мета:
підвищення освітньої, інформаційної ролі культури, адаптації існуючих 
культурних ресурсів міста до вирішення задач просвіти і виховання жителів 
громади, забезпечення їх культурних потреб, зміцнення матеріально- 
технічної бази сфери культури і організація оптимального та ефективного 
використання матеріальних ресурсів.

Завдання:
2.3.1. Проведення фестивалю національних культур «SmolyankaFest 
Перещепине» (у 3-ю суботу квітня щорічно);
2.3.2. Фінансування транспортних витрат на участь творчих колективів 
громади у фестивалях, конкурсах тощо;
2.3.3. Реконструкція Миролюбівського СБК та прилеглої території (в тому 
числі виготовлення проектної документації);
2.3.4. Реалізація проекту «Створення Орільського мистецького простору - 
майданчика для культурного діалогу між учнями Перещепинської школи 
мистецтв і мешканцями Перещепинської міської громади»;
2.3.5. Встановлення (в тому числі виготовлення проектної документації) 
систем протипожежної автоматики та блискавкозахисту, проведення 
вогнезахисного обробляння, перезарядки вогнегасників закладів культури 
громади;
2.3.6. Реконструкція будівлі Історико-краєзнавчого музею Перещепинської 
міської ради (в тому числі виготовлення проектної документації);
2.3.7. Придбання сценічних костюмів, сценічно-постановочних засобів, 
меблів, поповнення бібліотечних фондів, придбання періодичних видань для 
бібліотек, витратних матеріалів тощо для закладів культури громади;
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2.3.8. Придбання спеціалізованого, музичного та комп’ютерного обладнання 
для закладів культури громади;
2.3.9. Проведення поточних ремонтів приміщень та будівель закладів 
культури громади;
2.3.10. Проведення та фінансове забезпечення комплексу заходів Програми 
проведення урочистих заходів та свят, культурних та спортивних заходів в 
Перещепинській міській територіальній громаді на 2021 рік, відзначення 
державних і професійних свят, ювілейних та пам’ятних дат, проведення 
конкурсів і фестивалів.
2.3.11. Виконання цільової Програми «Розвиток туризму на території 
Перещепинської міської територіальної громади»;
2.3.12. Реконструкція Голубівського СБК та прилеглої території (в тому числі 
виготовлення проектної документації);
2.3.13. Капітальний ремонт будівлі та облаштування території культурно- 
виховного центру у селі Багате;
2.3.14. Забезпечення закладів культури послугами інтернет-зв’язку;
2.3.15. Ремонт системи опалення Михайлівського СБК;
2.3.16. Встановлення вуличної сцени в «Сквері дружби» в с. Михайлівка;
2.3.17. Ремонт покрівлі та системи опалення Левенцівського СК;
2.3.18. Ремонт Малокозирщанського СК (ремонт ганку центрального входу, 
грати на вікна, двері на аварійний вихід, встановлення електроопалення 
тощо).
2.3.19. Встановлення вуличних вбиралень біля закладів культури громади;
2.3.20. Поточний ремонт приміщень Багатського СБК;
2.3.21. Капітальний ремонт Керносівського СБК;
2.3.22. Встановлення твердопаливного котла в котельні Миролюбівського 
СБК;
2.3.23. Енергоефективні заходи - встановлення метало пластикових вікон в 
будівлі Миролюбівського СБК.
2.3.24. Ремонт Левенцівського СК.
2.3.25. Забезпечення закладів культури доступу до интернетмережі та 
доступу населення до безкоштовного користування Wi-Fi в будівлях 
закладів.

Критерії досягнення:
забезпечення виконання норм з охорони праці, функціонування 
музейної кімнати воїнів-інтернаціоналістів;
забезпечення енергозбереження;
зменшення втрат тепла, ефективне функціонування систем опалення; 
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забезпечення пожежної безпеки, впровадження досягнень науки і 
техніки, позитивного досвіду із зазначеного питання; здійснення 
заходів щодо впровадження автоматичних засобів виявлення та гасіння 
пожеж і використання для цієї мети виробничої автоматики; 
здійснення бібліотечного обліку;
підвищення якості заходів, що проводяться;
оновлення матеріально-технічної бази, підвищення естетичного рівня 
культурно-масових заходів, розширення гастрольної діяльності, 
розширення переліку платних послуг, збільшення доходів від платних 
послуг;
забезпечення належних умов функціонування, поліпшення естетичного 
вигляду закладів культури;
збільшення середньої кількості глядачів на одному заході та кількості 
учасників клубних об’єднань і художньої самодіяльності.

Оперативна ціль 2.4. Підтримка сімей, дітей та молоді

Актуальні питання:
Надання комплексних соціальних послуг та соціальної підтримки 
різним категоріям сімей:

Сім’ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та в яких:
J батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків чи 

виконують їх неналежним чином.
J батьки не мають можливості забезпечити належного утримання, 

виховання та догляду за дитиною, у тому числі, в яких батьки є 
безробітними.

J сім’ям або одинокими матерями, які мають ризик відмовитися 
забрати дитину з пологового відділення або іншого медичного 
закладу.

J сім’ям, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені 
батьківського піклування або тимчасово влаштовані діти, які 
залишилися без піклування батьків або осіб, що їх замінюють.

J одна або декілька дітей вилучені за рішенням суду без 
позбавлення батьків батьківських прав та сім’ї, в яких батьки 
позбавлені батьківських прав відносно своїх дітей і існують 
юридичні підстави ініціювати поновлення батьків у правах.

J батьки або один із них чи діти або одна із них мають інвалідність.
J вчиняється насильство або існує реальна загроза його вчинення.
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J проживають особи (у тому числі діти), звільнені з установ 
виконання покарань, засуджені без позбавлення волі, перебувають 
під слідством чи на обліку, як правопорушники.

J діти вчасно не приступили до навчання тощо.
J сім’ям з дітьми - вимушеним переселенцям, які опинилися у 

складних життєвих обставинах.
J сім’ям учасників АТО/ООС та загиблим в АТО/ООС.

• Здійснення соціальної роботи направленої на розвиток і 
функціонування сімейних форм виховання:
J проведення інформаційно - рекламних заходів, спрямованих на 

розвиток і функціонування сімейних форм влаштування дітей - 
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

J робота по створенню прийомних сімей та дитячих будинків 
сімейного типу, патронатних сімей, зокрема підготовка кандидатів у 
прийомні батьки, патронатні батьки та батьки - вихователі, надання 
рекомендації щодо включення до банку даних потенційних 
прийомних батьків, патронатних батьків та батьків вихователів 
тощо;

J забезпечення соціального супроводження патронатних і прийомних 
сімей та забезпечення соціального супроводження дитячих будинків 
сімейного типу;

J проведення навчання для прийомних батьків та батьків - 
вихователів з питань підвищення їх виховного потенціалу.

• Надання соціальних послуг дітям - сиротам та дітям, позбавлених 
батьківської опіки:
J здійснення соціального супроводу дітей, які знаходяться під опікою 

та опинилися у складних життєвих обставинах;
J надання пввного обсяігу соцішіьних послуг опікунам,

піклувальникам.
• Здійснення соціальної роботи, направленої на попередження 

ранішнього сирітства:
J проведення інформаційно - просвітницької роботи, спрямованої на 

формування засад усвідомленого, відповідального батьківства;
J соціальна підтримка вагітних жінок та жінок з новонародженими 

дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах.
• Сприяння активізації молодіжних рухів, створенню молодіжних 

громадських організацій, розвитку молодіжної ради на території 
громади.

Головна мета:
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здійснення соціальної роботи з сім’ями /особами, які перебувають у складних 
життєвих обставинах та не в змозі їх самостійно подолати, через надання 
комплексу якісних соціальних послуг згідно державних стандартів. 
Активізація громадської молодіжної участі у житті громади.

Завдання:

2.4.1. Підвищення рівня культури сімейних стосунків і відповідальності 
батьків за виконання своїх обов’язків шляхом активізації участі батьків у 
семінарах, тренінгах, що сприяють формуванню сімейних цінностей;
2.4.2. Удосконалення системи соціальної роботи з сім’ями, що мають дітей і 
опинилися у складних життєвих обставинах;
2.4.3. Надання допомоги і підтримки дітям з інвалідністю, забезпечення їх 
соціального супроводу з метою самореалізації;
2.4.4. Розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування;
2.4.5. Розвиток у дітей навичок з прийняття рішень, що впливають на їхнє 
життя;
2.4.6. Захист житлових та майнових прав дітей - сиріт, позбавлених 
батьківського піклування;
2.4.7. Проведення соціальної роботи з сім’ями, що мають дітей і опинилися у 
складних життєвих обставинах, та створення системи надання 
реабілітаційної допомоги громадянам та сприяння відновленню їх 
батьківських прав.
2.4.8. Сприяння активізації молодіжних рухів, створенню молодіжних 
громадських організацій, розвитку молодіжної ради на території громади.

Очікуваний результат:
збільшення влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування до сімейних форм виховання; до дитячих будинків сімейного 
типу та прийомних сімей; зменшення чисельності дітей, вилучених з вулиці; 
розвиток творчості, інтелектуальності та духовності в молоді; 
систематизування патріотичного виховання молоді, формування у неї 
лідерських якостей та почуття національної гідності. Активізація 
громадської молодіжної участі у житті громади.
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Оперативна ціль 2.5. Фізична культура та спорт
Актуальні питання:

J недосконалість спортивної інфраструктури у виробничій, навчально- 
виховній і соціально-побутовій сфері;

J невідповідність матеріально-технічної бази сучасним вимогам;
J низький рівень фінансового та матеріально-технічного забезпечення 

дитячо-юнацького спорту;
J недостатнє бюджетне фінансування щодо підготовки та участі збірних 

команд громади у обласних, всеукраїнських та міжнародних 
спортивних змаганнях;

J недостатня кількість інструкторів з фізкультурно-оздоровчої 
діяльності.

Головна мета:
створення належних умов для розвитку фізичної культури та спорту в 
Перещепинській міській територіальній громаді, розвиток дитячо-юнацького 
спорту та спорту вищих досягнень, зміцнення здоров’я населення шляхом 
залучення їх до систематичних занять фізичною культурою і спортом, 
створення нової та модернізація існуючої матеріально-технічної бази 
закладів фізичної культури і спорту.

Завдання:
2.5.1. Активізація залучення працюючих осіб підприємств, установ та 
організацій різних організаційно-правових форм власності до занять 
фізичною культурою та спортом;
2.5.2. Сприяння у наданні послуг з фізичної реабілітації учасникам 
АТО/ООС, у тому числі і цивільного населення закладами фізичної культури 
та спорту;
2.5.3. Сприяння відкриттю нових відділень, філіалів, клубів згідно з 
потребою;
2.5.4. Забезпечення участі спортсменів громади різних вікових груп у 
спортивних змаганнях обласного та всеукраїнського значення з олімпійських 
та не олімпійських видів спорту;
2.5.5. Визначення кращих спортсменів та тренерів за підсумками роботи 
відповідного року;
2.5.6. Формування системи клубів різних форм власності;
2.5.7. Забезпечення розвитку існуючої спортивної інфраструктури та 
створення нової сучасної матеріально-технічної бази;
2.5.8. Придбання та встановлення спортивно-дитячих майданчиків на 
території населених пунктів громади;
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2.5.9. Встановлення та облаштування багатофункціональних спортивних 
майданчиків для систематичних занять населення фізичною культурою та 
спортом на території населених пунктів громади;
2.5.10. Забезпечення висвітлення у засобах масової інформації визначних 
подій з олімпійського та не олімпійського спорту, пропагування розвитку 
фізкультурно-спортивного руху та здорового способу життя;
2.5.11. Підвищення ефективності співпраці осередків федерацій, асоціацій з 
видів спорту з національними спортивними федераціями.
2.5.12. Реконструкція стадіону «Колос» в м. Перещепине;
2.5.13. Будівництво Фізкультурно-оздоровчого комплексу на території 
стадіону «Школяр» в м. Перещепине (в тому числі виготовлення проектної 
документації).

Критерії досягнення:
. збільшення кількості громадян, залучених до фізкультурно-оздоровчої 

та спортивно-масової роботи;
. підвищення рівня фізичної підготовки дітей, учнівської та студентської 

молоді;
. підвищення рівня забезпеченості галузі кваліфікованими спеціалістами 

з фізиної культури та спорту;
. збільшення кількості школярів, які відвідують спортивні секції;
. покращення матеріально-технічної бази спортивних споруд;
. збільшення кількості відновлених і збудованих спортивних 

майданчиків за місцем проживання та у місцях масового відпочинку 
громадян;

. підвищення рівня спорту вищих досягнень, результатів виступів 
спортсменів громади у обласних, всеукраїнських та міжнародних 
змаганнях.

Очікуваний результат:
Збільшення охоплення населення громади всіма видами фізкультурно- 
оздоровчої та спортивної роботи. Створення належних умов для розвитку 
фізичної культури та спорту в Перещепинській міській територіальній 
громаді, розвиток дитячо-юнацького спорту та спорту вищих досягнень, 
зміцнення здоров’я населення шляхом залучення їх до систематичних занять 
фізичною культурою і спортом, створення нової та модернізація існуючої 
матеріально-технічної бази закладів фізичної культури і спорту.
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Стратегічна ціль 3.

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

Оперативна ціль 3.1. Охорона навколишнього середовища

Актуальні питання:
J недосконала система збору, сортування та утилізації твердих 

побутових відходів у громаді;
J питання рекультивації міського звалища побутових відходів;
J необхідність омолодження зеленого фонду громади.

Головна мета:
покращення екологічної ситуації в громаді як результат запобігання й 
мінімізації негативного впливу людської діяльності на навколишнє природне 
середовище, створення умов для забезпечення екологічної безпеки 
життєдіяльності населення громади, забезпечення безпечних умов для життя 
і здоров’я, покращення якості життя і навколишнього середовища.

Завдання:
3.1.1. Організація та виконання заходів по покращанню екологічного стану 
атмосферного повітря, водних ресурсів, поводження з відходами та 
забезпечення екологічної освіти;
3.1.2. Підвищення екологічної культури громадян, екологічна освіта для 
учнівської молоді;
3.1.3. Здійснення контролю за додержанням земельного та 
природоохоронного законодавства, використанням і охороною земель, 
природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення, 
відтворенням лісів;
3.1.4. Вжиття необхідних заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних 
ситуацій відповідно до закону, інформування про них населення, залучення 
в установленому законом порядку до цих робіт підприємств, установ та 
організацій, а також населення;
3.1.5. Визначення території для розміщення відходів відповідно до 
законодавства;
3.1.6. Здійснення контролю за додержанням юридичними та фізичними 
особами вимог у сфері поводження з побутовими та виробничими відходами 
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та розгляд справ про адміністративні правопорушення або передача їх 
матеріалів на розгляд інших державних органів у разі порушення 
законодавства про відходи;

Критерії досягнення:
. інформування населення про стан довкілля та заходи щодо його 

покращення;
. розробка схеми санітарного очищення громади;
. впровадження інтегрованої системи поводження з ТПВ на території 

громади;
. рекультивація міського неунормованого звалища побутових відходів;
. улаштування контейнерних майданчиків для збирання побутових 

відходів на території громади;
. інвентаризація та моніторинг зелених насаджень;
. проведення екологічних акцій;
. прибирання стихійних звалищ;
. відстеження за підприємствами та підприємцями питання своєчасного 

укладання договорів на утилізацію відходів виробництва.
Очікуваний результат:

попередження виникнення природно-техногенних катастроф. Зменшення 
забруднення довкілля відходами різних видів. Забезпечення безпечних умов 
проживання населення. Створення необхідних передумов для сталого 
розвитку громади. Покращення екологічної ситуації в громаді як результат 
запобігання й мінімізації негативного впливу людської діяльності на 
навколишнє природне середовище, створення умов для забезпечення 
екологічної безпеки життєдіяльності населення громади, забезпечення 
безпечних умов для життя і здоров’я, покращення якості життя і 
навколишнього середовища.

Оперативна ціль 3.2. Охорона праці

Головна мета:
забезпечення соціального захисту найманих працівників, зокрема зайнятих 
на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці, посилення 
контролю за проведенням атестації робочих місць на відповідність 
нормативно-правовим актам з охорони праці.

Завдання:
3.2.1. Сприяння уііроіваджеіііііо нових методів управління охороною праді, в 
тому числі економічної заінтересованості та відповідальності роботодавця за 
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створення здорових і безпечних умов праці, недопущення аварій, нещасних 
випадків і профзахворювань;
3.2.2. Посилення контролю за виконанням керівниками підприємств 
комплексних заходів, передбачених Законом України «Про охорону праці» 
щодо дотримання встановлення норм з охорони праці на підприємствах;
3.2.3. Здійснення спільних перевірок підприємств, установ і організацій із 
спеціалістами державної інспекції праці щодо додержання законодавства 
України;
3.2.4. Забезпечення соціального захисту найманих працівників, зокрема 
зайнятих на роботах з шкідливими та небезпечними умовами праці, 
проведення атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим 
актам з охорони праці;
3.2.5. Підвищення контролю за станом санітарно-гігієнічних умов праці на 
підприємствах та сприяння доведенню його до нормативних вимог;
3.2.6. Забезпечення якісного навчання і професійної підготовки кадрів з 
питань охорони праці шляхом здобуття передового досвіду й підвищення 
фахового рівня спеціалістів різних категорій під час навчання з питань 
безпечної експлуатації систем газопостачання та охорони праці;
3.2.7. Забезпечення систематичного аналізу, узагальнення та впровадження 
передового досвіду створення безпечних умов праці, запобігання 
виробничому травматизму і професійним захворюванням на промислових 
підприємствах.

Очікуваний результат:
забезпечення соціального захисту найманих працівників, зокрема зайнятих 
на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці, шляхом 
посилення контролю за проведенням атестації робочих місць на 
відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці.

Оперативна ціль 3.3. Забезпечення законності та правопорядку

Завдання:
3.3.1. Контроль за ефективностю діяльності правоохоронних органів щодо 
запобігання порушень громадського порядку та ослаблення дії 
криміногенних факторів;
3.3.2. Залучення та активізація до охорони громадського порядку громадян, 
зокрема громадських помічників дільничних інспекторів поліції, активістів 
громадських формувань з охорони громадського порядку;
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3.3.3. Проведення постійного моніторингу і належного реагування на 
виявлені недоліки для своєчасної координації дій правоохоронних органів та 
органів виконавчої влади стосовно стабілізації криміногенної ситуації;
3.3.4. Поліпшення криміногенної ситуації, а саме: поліпшення швидкості 
реагування на заяви про скоєння злочинів і протиправних дій шляхом 
своєчасного інформування та прибуття на місце події працівників 
правоохоронних органів;
3.3.5. Посилення заходів для виявлення порушень, пов’язаних з розкраданням 
або нецільовим використанням коштів державного бюджету, корупцією 
серед державних службовців та інших посадових і службових осіб;
3.3.6. Підвищення оперативності реагування правоохоронних органів на 
вчинені злочини та правопорушення;
3.3.7. Розширення мережі зовнішнього відеоспостереження на території 
громади;
3.3.8. Сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби 
безпеки, Національної поліції, Національного антикорупційного бюро 
України, адвокатури і Державної кримінально-виконавчої служби України;
3.3.9. Внесення подань до відповідних органів про притягнення до 
відповідальності посадових осіб, якщо вони ігнорують законні вимоги та 
рішення ради і виконавчих органів, прийняті в межах їх повноважень;
3.3.10. Розгляд справ про адміністративні правопорушення, віднесені законом 
до відання ради; утворення адміністративної комісії та комісій з питань 
боротьби зі злочинністю, спрямування їх діяльності;

Очікуваний результат:
підвищення ефективності розкриття злочинів в громадських місцях та 
зниження рівня злочинності, поліпшення криміногенної ситуації та 
оперативної обстановки.

Оперативна ціль 3.4. Ефективне управління комунальним майном

Актуальні питання:

J відсутність фінансування на капітальний ремонт нежитлових 
приміщень комунальної власності;

J відсутність фінансування на виготовлення технічної та правової 
документації на комунальне майно, що належить до власності 
територіальної громади;

J розроблення проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 
адміністративно-територіальних одиниць;
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J розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
для учасників бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та 
територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в 
антитерористичній операції, забезпечували її проведення;

J розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
комунальної власності.

Головна мета:
підвищення ефективності управління майном комунальної власності 
громади, скорочення кількості нерентабельних державних та комунальних 
підприємств; підвищення ефективності діяльності підприємств комунальної 
власності та оновлення їх матеріально-технічної бази; забезпечення 
прозорості та неупередженості процесу передачі в оренду земельних ділянок 
та надання земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових 
будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам, 
які перебувають у черзі; забезпечення прозорості передачі в оренду 
нежитлових приміщень комунальної власності.

Завдання:
3.4.1. Прийняття цільової Програми «Планування території Перещепинської 
міської громади шляхом розробки містобудівної документації». 
Виготовлення містобудівної документації - генеральних планів населених 
пунктів, планів зонування територій і детальних планів території, їх 
оновлення та внесення змін до них;
3.4.2. Формування земельних ділянок, як об’єкта власності, отримання 
кадастрових номерів для встановлення меж, розмірів земельних ділянок, 
реєстрації земельних ділянок в реєстрі речових прав;
3.4.3. Відведення земельних ділянок у приватну власність для учасників 
бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну 
цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній 
операції, забезпечували її проведення;
3.4.4. Розробка технічної документації щодо виготовлення грошової оцінки 
земель м. Перещепине;
3.4.5. Отримання пропозицій та можливості будівництва об’єктів, що 
передбачають вирішення соціального захисту населення, питання забудови, 
раціонального використання та охорони земель.
3.4.6. Досягнення балансу інтересів орендодавця - щодо максимізації 
доходів від оренди комунального майна, та орендарів - щодо можливості 
користування комунальним майном для здійснення підприємницької 
діяльності;
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3.4.7. Досягнення стовідсоткової сплати орендарями орендної плати;
3.4.8. Замовлення та виготовлення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок комунальної власності;
3.4.9. Забезпечення проведення щорічної інвентаризації об'єктів права 
державної власності, органом управління яких є міська рада, та об'єктів 
власності Перещепинської міської територіальної громади; оформлення прав 
власності на об'єкти нерухомості, упорядкування статутних документів 
підприємств, організацій, установ та закладів комунальної власності, 
упровадження інших заходів стосовно захисту майнових прав;
3.4.10. Запровадження системи складання фінансових планів підприємств, що 
належать до комунальної власності територіальної громади та безпосередньо 
перебувають у сфері управління громади, та щоквартального моніторингу 
виконання показників цих фінансових планів;
3.4.11. Запровадження єдиних критеріїв оцінки ефективності управління 
об'єктами державної та комунальної власності;
3.4.12. Посилення контролю за виконанням керівниками підприємств умов 
контрактів у частині забезпечення виконання показників річних фінансових 
планів підприємств та збереження майна, що перебуває на їх балансах;
3.4.13. Зменшення кількості збиткових підприємств, простроченої 
дебіторської та кредиторської заборгованості;
3.4.14. Здійснення моніторингу споживання енергоресурсів на об’єктах 
бюджетної сфери громади з метою зменшення непродуктивного 
використання енергоносіїв та розробки заходів, спрямованих на підвищення 
енергоефективного утримання будівель і споруд.

Критерії досягнення:

. збільшення надходжень до місцевого бюджету за рахунок отримання 
орендної плати за користування земельними ділянками комунальної 
власності. Отримання пропозицій та можливості будівництва об’єктів, 
що передбачають вирішення соціального захисту населення, питання 
забудови, раціонального використання та охорони земель;

. проведення інвентаризації майна, що знаходиться в комунальній 
власності, з метою виявлення резервів, можливості подальшого 
планування та прогнозування надходжень до місцевого бюджету;

. проведення перевірок цільового використання комунального майна, 
переданого в оренду;

. передача документів до юридичного сектору для проведення позовної 
роботи у випадках невиконання або неналежного виконання умов 
договорів оренди, користування комунального майна;
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. забезпечення відкритості та прозорості процедури надання 
комунального майна в оренду шляхом оголошення в ЗМІ;

. виготовлення експертних оцінок та рецензій на них для подальшого 
надання в оренду приміщень, які належать до комунальної власності 
громади.

Очікуваний результат:
удосконалення системи управління підприємствами комунальної власності; 
скорочення кількості нерентабельних комунальних підприємств; підвищення 
ефективності діяльності підприємств комунальної власності та оновлення їх 
матеріально-технічної бази; забезпечення прозорості та неупередженості 
процесу передачі в оренду земельних ділянок та надання земельних ділянок 
для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських 
будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам, які перебувають у черзі; 
забезпечення прозорості передачі в оренду нежитлових приміщень 
комунальної власності.
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Стратегічна ціль 4.

РОЗВИТОК РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ 
ЕКОНОМІКИ

Оперативна ціль 4.1. Енергоефективність та енергозбереження

Актуальні питання:
J недостатній рівень оснащення споживачів приладами обліку 

споживання паливно-енергетичних ресурсів;
J високий рівень зношеності енергетичної інфраструктури та 

необхідність модернізації та реконструкції основних фондів;
J недостатній рівень використання альтернативних видів палива 

та нетрадиційних джерел енергії;
J низький рівень впровадження новітніх технологій;
J надмірно високі ціни на паливно-енергетичні та матеріальні ресурси.

Головна мета:
підвищення енергоефективності господарювання та зменшення споживання 
енергетичних ресурсів в усіх галузях та сферах життєдіяльності та 
виробництва громади.

Завдання:
4.1.1. Реалізація Програми відшкодування частини суми «тіла» кредиту, 
отриманого населенням, що зареєстроване та фактично проживає у 
Перещепинській міській ОТГ на впровадження енергозберігаючих заходів на 
2021 - 2025 роки;
4.1.2. Залучення небюджетних джерел фінансування, у тому числі кредитних 
ресурсів, грантів, коштів міжнародних фінансових організацій для реалізації 
енергоефективних проектів;
4.1.3. Подальша модернізація та технічне переоснащення промислових 
підприємств, підприємств, що надають послуги з теплопостачання, 
водопостачання та водовідведення, обслуговування системи зовнішнього 
освітлення громади;
4.1.4. Використання інноваційних, технічних, технологічних, організаційних 
рішень, створення економічно привабливих умов для розробки 
та впровадження інвестиційних проектів у громаді;
4.1.5. Запровадження результативних механізмів зниження питомих витрат 
паливно-енергетичних ресурсів на виробництво продукції робіт і послуг 
в промисловому секторі та житлово-комунальному господарстві громади;



 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

План соціально-економічного розвитку
Перещепинської міської територіально'ї громади на 2021 рік 42

4.1.6. Реконструкції існуючих котелень та систем опалення;
4.1.7. Збільшення частки відновлюваних джерел енергії та альтернативних 
видів палива, розширення обсягів використання і сфери застосування 
нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії;
4.1.8. Забезпечення повноти і своєчасності розрахунків за спожиті 
енергоносії всіма категоріями споживачів;
4.1.9. Популяризація серед широких верств населення ефективного 
та ощадливого споживання паливно-енергетичних ресурсів;
4.1.10. Проведення енергоефективних заходів у закладах та установах 
громади.

Критерії досягнення:
. в сфері енергозбереження планується проведення подальшої заміни 

застарілих ламп на LED лампи, що призведе до економії 
електроенергії на рівні 20-30% порівняно з попереднім періодом;

. реконструкція або будівництво нових ліній вуличного освітлення з 
використанням LED світильників.

Очікуваний результат:
підвищення енергоефективності господарювання та зменшення споживання 
енергетичних ресурсів в усіх галузях та сферах життєдіяльності та 
виробництва громади; зменшення використання паливно-енергетичних 
ресурсів на 25% у комунальній та бюджетній сферах громади; економія 
коштів міського бюджету; залучення коштів бюджетів усіх рівнів, кредитних 
та грантових коштів на реалізацію проектів і заходів з енергозбереження; 
формування орієнтованого на енергоефективність світогляду громади на всіх 
рівнях суспільного життя.

Оперативна ціль 4.2. Регуляторна політика та розвиток 
підприємництва.

Актуальні питання:
вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також 
адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими 
органами державної влади та суб’єктами господарювання, недопущення 
прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, 
зменшення втручання держави у діяльність суб’єктів господарювання та 
усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, що здійснюється 
у межах, у порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією та Законами 
України.
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Головна мета:
забезпечення відкритості та рівності умов при розгляді звернень громадян і 
суб’єктів господарювання, забезпечення сталого розвитку підприємництва в 
громаді.

Завдання:
4.2.1. Впровадження державної регуляторної політики, створення 
сприятливих умов для започаткування та ефективного провадження 
підприємницької діяльності;
4.2.2. Забезпечення основних принципів державної регуляторної політики: 
доцільності, адекватності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, 
прозорості та врахування громадської думки;
4.2.3. Подальше впровадження державної регуляторної політики з 
проведенням відстежень результативності регуляторних актів;
4.2.4. Залучення до підприємницької діяльності широких верств населення, 
поступове формування середнього класу як надійного фундаменту 
демократичного суспільства;
4.2.5. Забезпечення відкритості та прозорості політики органів місцевого 
самоврядування щодо регулювання господарської діяльності, проведення 
обговорень проектів регуляторних актів та врахування пропозицій 
підприємців;
4.2.6. Розвиток ефективної взаємодії органів місцевого самоврядування з 
підприємцями та їх громадськими об’єднаннями;
4.2.7. Розробка меж адміністративно-територіальних утворень для створення 
повноцінного життєвого середовища та сприятливих умов їх територіального 
розвитку, забезпечення ефективного використання потенціалу територій із 
збереженням їх природних ландшафтів та історико-культурної цінності, з 
урахуванням інтересів власників земельних ділянок, землекористувачів, у 
тому числі орендарів;
4.2.8. Створення рівних умов для суб’єктів підприємницької діяльності у 
використанні ресурсів територіальної громади, як правило, на конкурентній 
основі (конкурс, аукціон).

Очікуваний результат:
забезпечення відкритості та рівності умов при розгляді звернень громадян і 
суб’єктів господарювання, забезпечення сталого розвитку підприємництва в 
громаді.
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Оперативна ціль 4.3. Транспортно-дорожній комплекс

Актуальні питання:

J більша частина доріг громади знаходиться в неякісному стані й 
потребує ремонту. При обстеженні стану покриття доріг були виявлені 
наступні недоліки: наявність ям та вибоїн, розколи та тріщини на 
поверхні, просадження асфальту, бетонного покриття, в яких після 
дощу постійно накопичується вода, накликають скарги мешканців 
вулиць, в зв’язку з тим, що водії рейсових автобусів, приватного 
автотранспорту та спецтранспорту, таких, наприклад, як швидка 
допомога, газової служби та інші, при об’їзді вибоїн та ям, заїжджають 
на приватну територію біля подвір’я населення вулиць.

J тривалий термін експлуатації дорожнього покриття та його 
руйнування.

Головна мета:
створення безпечних і комфортних умов для учасників дорожнього руху, 
утримання доріг громади в належному стані. Покращення технічного стану 
доріг, забезпечення безпечних умов дорожнього руху, створення умов для 
ефективного і безпечного перевезення пасажирів та вантажу, вдосконалення 
системи транспортного обслуговування населення громади, підвищення 
рівня екологічності та енергоефективності транспортних засобів, 
забезпечення розвитку транспортної інфраструктури громади.

Завдання:
4.3.1. Забезпечення стабільного розвитку транспортної галузі громади, 
удосконалення мережі маршрутів пасажирських перевезень, забезпечення 
якості пасажирських перевезень;
4.3.2. Проведення робіт по визначенню експертної оцінки ринкової вартості 
зупинок громадського транспорту;
4.3.3. Облаштування зупинок громадського транспорту;
4.3.4. Координація діяльності підприємств, установ, організацій усіх форм 
власності з питань забезпечення безпеки руху транспортних засобів, 
виконання вимог правил перевезення пасажирів;
4.3.5. Належне оформлення, утримання та покращення технічного стану доріг 
на території населених пунктів громади (поточні та капітальні ремонти, нові 
будівництва, нанесення розміток, установка дорожніх знаків тощо;
4.3.6. Сприяння ремонту та утриманню доріг державного значення 
(міжнародні, національні, регіональні та територіальні дороги) та доріг 
місцевого значення (обласних).
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4.3.7. Сприяння проведенню ремонту автомобільних мостів та доріг між 
населеними пунктами громади.

Критерії досягнення:
покращання технічного стану доріг, забезпечення безпечних умов 
дорожнього руху.

Очікуваний результат:
створення безпечних і комфортних умов для учасників дорожнього руху, 
утримання доріг громади в належному стані. Обсяги фінансування робіт 
плануються відповідно до сум виділених на капітальних ремонт та 
утримання доріг комунальної власності.

Оперативна ціль 4.4. Інвестиційний розвиток

Актуальні питання:
J недостатній рівень розбудови інфраструктури;
J обмеженість внутрішніх інвестиційних ресурсів;
J залучення інвестицій у будівельну галузь громади.

Головна мета:
сприяння поліпшенню інвестиційного клімату та залучення інвестицій в 
економіку громади, впровадження сучасних технологій.

Завдання:
4.4.1. Сприяння розвитку інвестиційної, інноваційної і підприємницької 
діяльності на території Перещепинської міської територіальної громади;
4.4.2. Сприяння підвищенню іміджу Перещепинської міської громади як 
території, привабливої для інвестування і співробітництва;
4.4.3. Збільшення обсягів залучених інвестицій в економіку громади;
4.4.4. Забезпечення ефективного використання коштів інвестиційних 
субвенцій з державного бюджету, що спрямовуються на соціально- 
економічний розвиток громади;
4.4.5. Розбудова інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури 
громади;
4.4.6. Завершення будівництва та реконструкції перехідних об’єктів, 
реалізація розпочатих раніше інвестиційних проектів;
4.4.7. Координація діяльності суб’єктів господарювання при забудові 
громади.
4.4.8. Укладення і забезпечення виконання у встановленому законодавством 
порядку договорів з іноземними партнерами на придбання та реалізацію 
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продукції, виконання робіт і надання послуг;
4.4.9. Сприяння зовнішньоекономічним зв’язкам підприємств, установ та 
організацій, розташованих на території громади, незалежно від форм 
власності;
4.4.10. Сприяння у створенні на основі законодавства спільних з іноземними 
партнерами підприємств виробничої і соціальної інфраструктури та інших 
об’єктів; залучення іноземних інвестицій для створення робочих місць.

Очікуваний результат:
сприяння поліпшенню інвестиційного клімату та залучення інвестицій в 
економіку громади, впровадження сучасних технологій.

Оперативна ціль 4.5. Іноземні інвестиції

Актуальні питання:
J формування сприятливого інвестиційного середовища, підвищення 

інвестиційної привабливості громади;
J поширення інформації про інвестиційний потенціал громади;
J зростання обсягів інвестиційних ресурсів.

Головна мета:
активізація інвестиційних процесів в громаді, забезпечення 
поінформованості інвесторів щодо інвестиційних можливостей громади, 
зростання обсягів залучення прямих іноземних інвестицій.

Завдання:
4.5.1. Сприяння організації та проведенню бізнес-форумів, ділових зустрічей, 
семінарів, круглих столів з питань інвестиційної політики, у тому числі з 
підготовки інвестиційних проектів;
4.5.2. Підвищення інформованості потенційних інвесторів про інвестиційну 
привабливість громади.
4.5.3. Підтримка в актуальному стані та постійне оновлення переліку 
інвестиційних проектів.

Критерії досягнення:
. підвищення привабливості громади для здійснення інвестиційної 

діяльності;
. реалізація інвестиційних проектів з залученням коштів інвесторів.

Очікуваний результат: 
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активізація інвестиційних процесів в громаді, забезпечення 
поінформованості інвесторів щодо інвестиційних можливостей громади, 
зростання обсягів залучення прямих іноземних інвестицій.

Оперативна ціль 4.6. Удосконалення системи державних закупівель
Актуальність:

підвищити якість та керованість процесом організації процедур закупівлі, 
забезпечить економію бюджетних коштів. Необхідна складова адаптації до 
міжнародних стандартів та оптимізації в єдиній системі централізованих та 
децентралізованих публічних закупівель.

Головна мета:
оптимальне та раціональне використання бюджетних коштів, забезпечення 
прозорості державних закупівель на всіх етапах їх здійснення відповідно до 
вимог чинного законодавства.

Завдання:
4.6.1. Забезпечення дотримання вимог чинного законодавства у сфері 
державних закупівель;
4.6.2. Зростання кількості максимально прозорих (конкурентних) процедур 
закупівель;
4.6.3. Підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері державних закупівель;
4.6.4. Забезпечення прозорості процесів з закупівель.

Очікуваний результат:
оптимальне та раціональне використання бюджетних коштів, забезпечення 
прозорості державних закупівель на всіх етапах їх здійснення відповідно до 
вимог чинного законодавства.

Оперативна ціль 4.7. Конкурентна та антимонопольна політика

Актуальні питання:
на цей час рівень розвитку конкуренції на товарних ринках в Україні 
залишається низьким, що негативно впливає на ефективність їх 
функціонування. Ознаками недостатнього рівня розвитку конкуренції є:

J зростання цін, яке не може бути пояснено впливом об’єктивних 
чинників;

J надмірний рівень концентрації та монополізація окремих товарних 
ринків;



 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

План соціально-економічного розвитку
Перещепинської міської територіально'ї громади на 2021 рік 48

J низький рівень продуктивності праці та інноваційної активності 
суб’єктів господарювання, зокрема, внаслідок несформованості 
економічних стимулів щодо залучення інвестиційних ресурсів в 
інноваційні та модернізаційні процеси.

Головна мета:

наявність достатньої кількості суб’єктів господарювання, здатних 
конкурувати між собою, що забезпечує споживачам, суб’єктам 
господарювання можливість вибору між кількома продавцями, покупцями; 
можливість вільного вступу суб’єктів господарювання на товарні ринки та 
виходу з них; наявність у суб’єктів господарювання, що діють на ринках, 
можливостей конкурувати на рівних умовах; наявність у суб’єктів 
господарювання мотивації до ефективної конкуренції.

Завдання:
4.7.1. Сприяння розвитку економічної конкуренції суб'єктів господарювання 
в підприємницькій діяльності;
4.7.2. Сприяння збереженню діючої мережі підприємств торгівлі та 
громадського харчування громади з урахуванням нових забудов;
4.7.3. Забезпечення раціонального розміщення інфраструктури побутового 
забезпечення населення на території громади;
4.7.4. Сприяння впровадженню нових (альтернативних) видів товарів 
(послуг), зростанню кількості конкурентоспроможних вітчизняних 
виробників;
4.7.5. Створення рівних умов доступу на товарні ринки суб'єктів 
господарювання;
4.7.6. Дотримання конкурентних засад при здійсненні процедур закупівлі 
товарів, робіт та послуг за державні кошти;
4.7.7. Активізація контролю за недопущенням та припиненням зловживань 
монопольним становищем, антиконкурентно погоджених дій суб’єктів 
господарювання, дій державних органів, що призводять до встановлення 
штучних бар 'єрів, нерівних умов конкуренції, неправомірної монополізації 
ринків.

Очікуваний результат:
зростання конкурентоспроможності вітчизняних виробників, зростання 
обсягу роздрібного товарообороту, захист місцевого ринку від реалізації 
неякісних товарів та послуг, підвищення якості товарів та послуг, що 
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пропонуються суб’єктами господарської діяльності міста, підвищення рівня 
активності населення у вирішенні питань захисту своїх прав як споживачів.

Секретар міської ради М.Г.Копитько


