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ГЛОБИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятдесят сьома сесія шостого скликання 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

27  серпня 2015 року                                                                                  № 515 

 
 Про затвердження Програми соціально – економічного розвитку 

 Глобинської       міської   територіальної громади на 2016 рік 

 

 

Заслухавши інформацію Глобинського міського голови Джусь С.В., розглянувши 

протокол засідання спільної робочої групи від  25.08.2015 року, відповідно до ст. 10 Закону 

України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», , Глобинська міська рада    в и р і ш и л а : 

 

 

1. Затвердити Програму соціально – економічного розвитку  Глобинської  міської  

територіальної громади на 2016 рік. ( додається). 

 

 

2.Контроль  за виконанням даного рішення покласти на постійні депутатські комісії 

Глобинської міської ради. 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                      Джусь С.В. 
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ВСТУП 

 

         Програма економічного і соціального розвитку Глобинської об’єднаної 

міської територіальної громади на 2016 рік розроблена відповідно до Закону 

України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і 

соціального розвитку України”, Закону України «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад». 

         Метою  програми є зростання добробуту і підвищення якості життя 

населення обєднаної громади 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 та основні заходи економічного і соціального 

розвитку Глобинської об’єднаної міської територіальної громади на 2016 рік.  

  

                                                 ЧАСТИНА І 

 

1.ЕКОНОМІЧНИЙ І СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ГЛОБИНСЬКОЇ 

ОБЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ У 1 ПІВРІЧЧІ 2015 РОКУ 

 

           Протягом  1 півріччя 2015 року органи місцевого самоврядування 

Глобинської об’єднаної міської територіальної громади працювали  у  

напрямку  вирішення нагальних економічних і соціальних проблем  та  

виконання напрямів  Планів  соціально-економічного розвитку  відповідних 

громад, які входять до складу Глобинської об’єднаної міської територіальної 

громади, на 2015 рік. Завдяки  спільним  зусиллям  вдалося  досягти низки  

позитивних  результатів. 

  Фінансова сфера. Дохідна частина бюджету сільських громад, що 

ввійшли до складу  Глобинської об’єднаної міської територіальної громади, за І 

півріччя 2015 року по забезпеченню виконання власних доходів виконана на 

158,5 % при плані 5,7 млн.грн.  фактично надійшло 9,0  млн.грн.  

          Найбільше виконання досягнуто по адміністративним зборам – 2265%, 

єдиному податку з сільськогосподарських товаровиробників – 1226,5 %, 

податку на прибуток – 304,5 %, державному миту – 206,2 %. 

  План по видатках по бюджетах громад виконано на 82,83% при плані 

11,7  млн. грн. профінансовано лише 9,7 млн.грн. 

Промисловість. Протягом звітного періоду  промисловими підприємствами , 

що працюють на території громади, реалізовано продукції на суму 1млрд.   672 

млн.грн., що на  24,4  % більше відповідного періоду минулого року.  

           В економіку громади залучено 72 млн.грн. інвестицій. В розрахунку на 1 

особу -  1607,2 грн. Іноземних інвестицій залучено на суму 403,6 тис.дол США. 
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2.ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 

 

Головною ціллю  в 2016 році   буде збереження позитивних тенденцій у 

економіці, посилення контролю за економічними та соціальними процесами 

розвитку Глобинської об’єднаної міської територіальної громади . 

В економіці: досягнення  запланованих  обсягів  ВДВ  буде  

здійснюватися на основі модернізації економіки громади, а саме -  через 

залучення інвестицій; виробництво  конкурентоспроможної  продукції; 

здійснення  заходів  направлених  на  покращення  фінансової  діяльності  

суб’єктів  господарювання; розвиток  малого  бізнесу.  

        В соціальній сфері:  покращення обслуговування  населення в галузі 

охорони здоров’я; доступ  до  якісної  освіти; забезпечення   безпеки  

життєдіяльності.                                               

         Досягнення цієї цілі можливе за рахунок тісної співпраці органів 

місцевого самоврядування, підприємств та установ і громадськості. 

          Основними  пріоритетами  у  2016 році  будуть : підвищення  

інвестиційної привабливості  промислових та сільськогосподарських 

підприємств; формування оптимальної мережі навчальних та лікарняних 

закладів; розвиток комунальних підприємств та інших об’єктів інфраструктури 

громади. 

 

               3.ФАКТОРИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ 

 

1.Зростання економічної активності населення за рахунок стабільної 

роботи підприємств громади, зменшення кількості безробітних та створення 

нових робочих місць. 

2.Модернізація, удосконалення та постійне оновлення обладнання і 

технологій на промислових та сільськогосподарських підприємствах громади. 

Зростання обсягу валової продукції сільського господарства на 2 % та обсягу  

виробленої промислової продукції на 3 %. 

3. Формування сприятливого інвестиційного клімату. 

                                

                                                          ЧАСТИНА ІІ 

І. СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВИХ УМОВ ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОГО 

ЗРОСТАННЯ 

1.1. Регуляторна політика та розвиток підприємництва 

               

Основні цілі на 2016 рік 

 забезпечення основних принципів державної регуляторної політики; 

 встановлення єдиного підходу до підготовки аналізу регуляторного 

впливу та до здійснення відстежень результативності регуляторних актів; 

 сприяння розвитку підприємницької діяльності у сфері виробництва та  

обслуговування; 
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 підтримка малого підприємництва у сфері сільського господарства, 

зеленого туризму та народних промислів;  

 збереження  існуючої ситуації  щодо насичення  внутрішнього  ринку  

товарами, послугами  та  здорової  конкуренції;   

 залучення більш широких верств населення до заняття підприємницькою 

діяльністю, особливо в сільській місцевості, з метою    вирішення проблеми 

самозайнятості. 

 

 Кількісні  критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей 

 скорочення часу і витрат суб’єктів підприємництва на започаткування 

власної справи, отримання документів дозвільного характеру; 

 зростання чисельності працюючих на малих підприємствах на 2 %; 

 збільшення надходжень єдиного  податку  від підприємницької діяльності 

до місцевого бюджету на 10%; 

 зростання кількості  створених  робочих  місць для найманих працівників 

у  фізичних осіб-підприємців на 10%; 

 вирішення проблем безробіття та насичення ринку товарами та послугами 

місцевого виробника. 

  

 Основні завдання та заходи на 2016 рік 

 розвиток дрібних, економічно доступних об’єктів побутового  

обслуговування по наданню послуг з виготовлення та ремонту взуття, одягу, 

ремонту телерадіоапаратури та побутової техніки, технічного обслуговування 

та ремонту автомобілів; 

 вирішення  соціальних  питань  шляхом створення нових  робочих  місць.  

 

1.2.Розвиток торгівлі 

 

      Основні цілі на 2016 рік 

 створення конкурентного середовища у сфері торгівлі та ресторанного 

господарства; 

 забезпечення продовольчої  безпеки населення громади; 

 вдосконалення  роботи  ринків  з  продажу  продовольчих  і  

непродовольчих  товарів. 

 

    Кількісні  критерії,що будуть свідчити про реалізацію цілей   

 збільшення обсягів роздрібного товарообороту на 2,0%; 

 забезпечення належної торгівлі в магазинах; закладах ресторанного  

  господарства;  

 залучення до економічного обороту фінансових та людських ресурсів,  

відродження конкуренції серед  суб’єктів ринкового господарства. 

  Основні завдання та заходи на 2016 рік 

 постійне проведення моніторингу роздрібних цін на споживчому ринку 

громади; 
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 здійснення постійного контролю за постачанням в торгівельну мережу 

району  хліба, м'яса, борошна, круп в обсягах, які повністю задовольняють 

потреби населення; 

 всебічне сприяння в розширенні мережі побутового обслуговування  у 

віддалених населених пунктах громади; 

 організація проведення ярмарків з продажу сільськогосподарської 

продукції безпосередньо від; 

 подолання  неорганізованих  форм  торгівлі  та забезпечення  санітарно - 

епідеміологічного  благополуччя  на  діючих  ринках  та  на тих, які  

створюються шляхом забезпечення  належного  контролю  за  якістю  та  

безпекою  товарів, що реалізуються; 

 сприяння  розвитку на прилеглих  до  ринків  територіях сучасної  

інфраструктури  закладів, що здійснюють  діяльність у  сфері  

обслуговування. 

 

1.3.Інвестиційна політика та розвиток міжнародної співпраці  

 

    Основні цілі на 2016 рік 

 створення сприятливих умов для збільшення обсягів залучення 

інвестицій в економіку об’єднаної громади; 

 розвиток співробітництва в рамках міжнародних організацій; 

 подальший розвиток інвестиційної діяльності та формування 

привабливого інвестиційного іміджу громади. 

 

    Кількісні  критерії,що будуть свідчити про реалізацію цілей  

 підвищення інвестиційного рейтингу громади 

 збільшення обсягів залучення інвестиційних коштів в економіку та   

соціальну сферу району на  2 %. 

 

     Основні завдання та заходи на 2016 рік 

 налагодження співпраці з інвесторами які реалізують пріоритетні для 

громади проекти  

 участь у заходах з питань залучення інвестицій та для  налагодження нових 

зв’язків з інвесторами (форуми, ярмарки,   виставкові заходи, конференції, 

робочі наради, семінари, "круглі столи",  бізнес- зустрічі тощо)  

 поширення інформації про інвестиційні  можливості громади. 

 

ІІ.ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ  ГРОМАДИ 

 

2.1.Розвиток промисловості 

 

Основні цілі на 2016 рік 

 забезпечення стабільного розвитку галузі; 

 освоєння нових видів продукції підприємствами промислової галузі. 
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Кількісні та якісні критерії ефективності виконання завдань 

 забезпечення населення громади  високоякісною  продукцією в широкому 

асортименті і в достатній кількості; 

 підвищення інвестиційної привабливості промислових підприємств та 

конкурентоспроможності їх продукції на внутрішньому та зовнішньому 

ринках; 

 створення нових робочих місць на промислових підприємствах району 

(до 25% від загальної кількості);  

 збільшення на 8 % обсягів реалізації промислової продукції. 

 Основні завдання  та заходи на 2016 рік 

 подальше залучення інвестицій, розширення виробництва на 

підприємствах ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат»,ТОВ «Глобинський  

маслосирзавод»,ТОВ ІПК «Полтавазернопродукт»; 

 впровадження прогресивних технологічних процесів і нових матеріалів,  

освоєння нових конкурентоспроможних виробів, підвищення якості продукції, її 

сертифікація; 

 запровадження на промислових виробництвах громади енергозберігаючих 

технологій, які б давали економічний ефект  

 збільшення обсягів виробництва продукції для задоволення потреб 

економіки і споживчого ринку шляхом підвищення ефективності 

господарювання - промислові підприємства громади; 

 зміцнення позицій товаровиробників на ринках, упровадження науково-

технічних розробок - промислові підприємства громади; 

 забезпечення активної участі підприємств громади у виставково-

ярмаркових заходах з метою освоєння нових ринків реалізації виробленої 

продукції-промислові підприємства громади, 

  Реалізація цих завдань дозволить забезпечити позитивну динаміку розвитку 

всіх галузей промисловості. 

 

    2.2.Будівництво та житлова політика 

 

    Основні цілі на 2016 рік 

 створення сприятливих умов щодо вирішення питань стосовно виділення 

земельних ділянок під будівництва, в тому числі  забудову доступного 

житла;  

 забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними 

можливостями; 

 розробка Схеми планування території громади. 

  

     Кількісні критерії , що будуть свідчити про реалізацію цілей 

 збільшення обсягів будівництва житла  порівняно з  очікуваним у 2015 

році на 10% ; 
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 створення  динамічної бази  даних про існуючу забудову з 

конкретизацією прив’язки об’єктів до певної території чи земельної ділянки;  

 забезпечення врахування новітніх тенденцій і перспектив економічного 

розвитку території на основі розроблення Схеми планування території 

громади.  

 

Основні завдання та заходи на 2016 рік 

 сприяння  в розробленні та оновленні містобудівної  документації (схеми 

планування території громади);  

 забезпечення сприятливих умов  при  виділенні земельних ділянок для 

будівництва житла, зменшення додаткових фінансових навантажень на 

забудовників ; 

 здійснення відбору громадян, які мають право на надання державної 

підтримки для будівництва (придбання) доступного житла та  формування 

списків таких осіб ;   

 сприяння в створенні безперешкодного життєвого середовища  для осіб з 

обмеженими фізичними можливостями .  

 

2.3.Розвиток інфраструктурних секторів 

 

2.3.1.Дорожньо-транспортний комплекс 

 

Основні цілі галузі на 2016 рік: 

 забезпечення стабільного автобусного сполучення на міськиї та 

приміських маршрутах; 

 залучення інвестицій на реконструкцію і ремонт вулично-дорожньої 

мережі; 

 розвиток мережі автодоріг загального користування місцевого значення, 

покращення транспортної доступності сільських населених пунктів; 

 забезпечення безпеки руху на автошляхах, що сполучають населені 

пункти громади,  та внутрішньо сільські вулиці, по яких здійснюється 

перевезення хворих до лікарняних закладів та учнів до навчальних закладів; 

 оновлення автобусного парку. 

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей 

 збільшення обсягів пасажироперевезень у порівнянні з очікуваними у 

2015 році на 1,5%; 

 очікуваний об’єм виконання робіт з капітального та поточного ремонту 

вулиць і доріг населених пунктів в обсязі  11,0 млн.грн.; 

 зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод на автошляхах 

району у порівнянні з очікуваними в 2015 році на 5 %; 

 придбання двох автобусів для перевезень пасажирів на маршрутах 

всередині громади. 
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Основні завдання та заходи на 2016 рік 

 капітальний ремонт дорожнього покриття ділянок вулиць  в Глобинській 

об’єднаній територіальній громаді, орієнтовна вартість робіт – 7,2 млн грн..; 

    Ремонти покриття доріг (загальна орієнтовна вартість робіт – 8830 тис.грн.): 

вул. Кірова с. Пироги, протяжність 1406 м, орієнтовна вартість – 650 тис.грн. 

вул. Леніна с. Опришки, протяжність 3670 м,орієнтовна вартість – 950 тис.грн. 

вул. Пролетарська с. Устимівка,протяжність 400 м, орієнтовна вартість – 350 

тис.грн. 

вул. Шевченка с. Устимівка,протяжність 600 м, орієнтовна вартість – 520 

тис.грн. 

вул. Леніна с. Бабичівка, протяжність 600 м , орієнтовна вартість – 500 тис.грн. 

вул. Чкалова с. Бабичівка протяжність 400 м , орієнтовна вартість – 350 тис.грн. 

по напрямку руху  с. Бориси- с. Пироги протяжність 5000 м , орієнтовна 

вартість – 1120 тис.грн. 

по напрямку руху м. Глобине – с. Бугаївка в с. Жуки протяжність 1000 м , 

орієнтовна вартість – 1180 тис.грн. 

вул..Незалежності с.Шепелівка протяжність 600 м , орієнтовна вартість – 1180 

тис.грн. 

по напрямку руху Новомосковське – Кордубанове орієнтовна вартість – 920 

тис.грн. 

по напрямку руху Новомосковське – Старий Хутір орієнтовна вартість – 850 

тис.грн. 

 оновлення автобусного парку підприємств, що здійснюють пасажирські 

автоперевезення на 2 автобуси (орієнтовна вартість – 1800 тис.грн.).  

 обладнання місцевих доріг загального користування технічними засобами 

регулювання дорожнього руху у відповідності до норм . 

 

2.3.2Вуличне освітлення 

Основні цілі галузі на 2016 рік: 

 забезпечення стабільного та якісного освітлення вулиць в 

населених пунктах, які входять до складу громади, що дасть можливість 

забезпечити спокійне життя людей у вечірній та нічний час (особливо пізньої 

осені та взимку) 

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей 

  кількості травматизму в несвітловий час доби 

 продовження часу роботи торгівельних закладів, закладів культури 

в сільських населених пунктах. 

 

Основні завдання та заходи на 2016 рік 

 проведення будівництва вуличного освітлення по ( загальна орієнтовна 

вартість -720 тис.грн.): 

вул. Леніна с. Пироги, орієнтовна вартість – 120 тис.грн. 

вул. Чапаєва с. Яроші орієнтовна вартість – 90 тис.грн. 
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вул. 1 Травня с. Бабичівка орієнтовна вартість – 110 тис.грн. 

вул. Починка с. Устимівка орієнтовна вартість – 200 тис.грн. 

вул. Партизанська с. Бориси орієнтовна вартість – 100 тис.грн. 

вул. Хорольська с. Жуки орієнтовна вартість – 100 тис.грн. 

 

2.3.3. Житлово-комунальне господарство 

 

 Основні цілі на 2016 рік: 

 забезпечення споживачів громади безперебійними житлово-

комунальними послугами належної якості ; 

 реформування житлового господарства шляхом створення нових ОСББ; 

 створення сприятливих умов для беззбиткової рентабельної діяльності 

підприємств житлово-комунального господарства і оновлення виробничої 

бази; 

 безперебійне забезпечення жителів населених пунктів якісною питною 

водою; 

 зменшення кількості аварій на водопроводах населених пунктів; 

 зменшення непродуктивних втрат при виробництві житлово-комунальних 

послуг шляхом ремонту або заміни основних фондів, впровадження 

енергоефективних заходів, раціонального використання енергетичних та 

інших ресурсів. 

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей: 

 створення 2 нових ОСББ; 

 забезпечення 100%  рівня оплати споживачів за отримані житлово-

комунальні послуги; збільшення обсягів постачання питної води населенню;  

 зменшення кількості аварійних робіт на водопроводах 

 100% оснащення поквартирними лічильниками холодної води 50% 

багатоквартирних житлових будинків.  

 

 Основні завдання та заходи на 2016 рік 

 реконструкція та капітальний ремонт житлових будинків із 

застосуванням енергозберігаючих технологій і обладнання; 

 реконструкція каналізаційних очисних споруд м.Глобине 400 куб м/добу .  

 реконструкція водопровідної мережі в с.Пироги 

 реконструкція КНС і каналізаційного напірного  колектору на 

комунальній системі «Цукрозавод»  протяжністю 1,6 км в м.Глобине; 

 сприяння створенню об’єднань співвласників багатоквартирних будинків: 

     - проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи через засоби масової    

       інформації щодо переваг управління спільним житлом через створення       

       ОСББ .  

 впровадження сучасних методів поводження з твердими побутовими 

відходами. 
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  Придбання сміттєвоза  

 Придбання АС-машини 

 Придбання 2 –х автобусів для забезпечення пасажирського перевезення в 

об’єднаній громаді. 

 

        ІІІ.ПІДВИЩЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ  СТАНДАРТІВ ЖИТТЯ 

 

3.1.Підтримка сім’ї,дітей та молоді    

 

         Основні завдання  на 2016 рік:  

 забезпечення пропаганди здорового способу життя; 

 організовувати та проводити олімпіади, конкурси, турніри, виставки, 

фестивалі  творчості, конференції, форуми, спрямовані на підвищення 

культурно-освітнього рівня дітей і молоді; 

 

Кількісні та якісні критерії ефективності виконання завдань 

- вдосконалення сімейних цінностей; 

- зміцнення фізичного та духовного здоров’я серед дітей та молоді. 

-  профілактика негативних  явищ  в  молодіжному  середовищі  та     

     соціально-небезпечних  хвороб. 

 

      Основні  завдання  та  заходи  на  2015  рік: 

 створення міського центру здорового способу життя для дітей та молоді 

на базі закладів позашкільної освіти та ДЮСШ; 

 вирішення питання про надання для новоствореного центру 

приміщення міського будинку культури.  

 Реконструкція частини приміщення Бабичівської ЗОШ з метою 

облаштування дошкільного навчального закладу; 

 Теплова санація зовнішніх огороджуючи конструкцій Глобинського 

ДНЗ № 1 

Теплова санація зовнішніх огороджуючи конструкцій Жуківської ЗОШ І-ІІ 

ст. 

  

  3.2.Охорона здоров’я 

 

 Основні цілі на 2016 рік 

 

Головною метою є поліпшення здоров’я населення, забезпечення рівного і 

справедливого доступу всіх жителів району до медичних послуг належної 

якості. 

   

3.2.1. Розвиток первинної медичної допомоги 
 

Основні цілі на 2016 рік 
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 модернізація первинної медичної допомоги; 

 запровадження електронного реєстру пацієнтів; 

 створення стимулів для здорового способу життя сільського населення і 

здорових умов праці. 

 

Кількісні критерії, що будуть свідчить про реалізацію цілей 

 зниження смертності населення; 

 зниження показника малюкової смертності; 

 зниження смертності від інфаркту міокарда; 

 зниження смертності від туберкульозу на 30%. 

 

Основні завдання та заходи на 2016 рік 

 забезпечення Опришківської амбулаторії сімейними лікарями та 

перепрофілювати її в амбулаторію загальної практики – сімейної медицини; 

 затвердження і реалізація програми місцевих стимулів для медичних 

працівників центру первинної медико – санітарної допомоги; 

 покращення якості та доступності медичної допомоги населенню; 

 забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я; 

 забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення; 

 виконання заходів щодо профілактики та зниження захворюваності, 

інвалідності та смертності населення; 

 пріоритетний розвиток первинної медико – санітарної допомоги та 

приближення лікарської допомоги до сільського населення; 

 удосконалення системи фінансування закладів охорони здоров’я, які 

надають первинну медичну допомогу; 

 покращення матеріально –технічної бази підрозділів КЗ «Центру ПМСД»: 

АЗПСМ та ФАПів; 

 запровадження новітніх технологій в повсякденну роботу підрозділів КЗ 

«Центру ПМСД»; 

  впровадження локальних протоколів діагностики та лікування хвороб. 

 

 

3.3.Освіта 

  Основні цілі на 2016 рік. 

 створення навчально-виховних комплексів у сільській місцевості; 

 забезпечення доступної та якісної освіти відповідно до вимог суспільства, 

запитів особистості; 

 покращення матеріально-технічного стану  навчальних закладів громади. 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей. 

 збільшення кількості дітей,  охоплених дошкільною освітою на 2 %. 

 економія енергоресурсів на 10 відсотків. 

  Основні завдання та заходи на 2016 рік. 
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 створити  навчально-виховні комплекс «Загальноосвітній навчальний 

заклад – дошкільний навчальний заклад» на базі Бабичівської ЗОШ І-ІІ 

ступенів 

 створити  навчально-виховні комплекс «Загальноосвітній навчальний 

заклад – дошкільний навчальний заклад» на базі Шепелівської ЗОШ І-ІІ 

ступенів 

 

3.4.Культура 

 

  Основні цілі на 2016 рік  

 поліпшення матеріально-технічної бази закладів культури громади; 

 збереження   національної    культурної  спадщини та  розширення 

доступу населення до культурних надбань; 

 подальший розвиток аматорського мистецтва, традиційної народної 

культури, музейної та бібліотечної справи. 

 

  Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей: 

 поліпшення матеріально-технічної бази на 5%; 

 проведення більшої кількості культурно-мистецьких заходів; 

 збільшення укомплектування бібліотечних фондів на 20% 

 

  Основні завдання та заходи на 2016 рік 

 придбати  комп’ютери   в бібліотеки населених пунктів громади  

 запровадити проведення свят “Малого села  

 щорічно проводити свята  “День села “, “День міста “, продовжити 

практику проведення традиційних свят :”Свято   Миколая”,  ”Івана Купала”, 

“Обжинки” ,  

 забезпечити  подальший розвиток самодіяльної народної творчості, 

музичного,  вокального,  хореографічного, театрального,  образотворчого і 

декоративно- прикладного мистецтва  

 перевести працівників сільських закладів культури на повні ставки  

заробітної плати в межах норм фінансування . 

 
 

3.5.Фізична культура та спорт 

 

Основні цілі на 2016 рік 

 підвищення активності  жителів громади, особливо молоді до занять 

фізичною культурою і спортом. 

 

    Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей 

 підвищення рівня охоплення громадян фізкультурно-оздоровчою та 

спортивною роботою ; 
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 впровадження доступних та ефективних видів послуг 

(оздоровчі,рекреаційні,реабілітаційні) для різних груп населення району. 

 

    Основні завдання та заходи  на 2016  рік 

 залучати  громадські організації  фізкультурно-оздоровчої 

спрямованості, молодіжні, дитячі та інші громадські організації, благодійні 

організації до виконання соціальних програм і здійснення відповідних 

заходів, проведення змагань  

 організувати та проводити олімпіади, спартакіади, конкурси, турніри,    

конференції, форуми, фізкультурно-спортивні заходи, спрямовані на 

покращення фізичного виховання дітей і молоді  

 сприяти   залученню   коштів    підприємств,   установ   та організацій для 

подальшого розвитку фізичної культури та спорту  

 відзначення спортсменів,тренерів,працівників сфери фізичної культури та 

спорту державними нагородами,присвоєнням їм спортивних звань; 

 впровадження доступних та ефективних видів послуг (оздоровчі, 

рекреаційні, реабілітаційні, спортивні) для різних груп населення району.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                       

ІУ. РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

 

  Виконання запланованих завдань та основних  показників економічного і 

соціального розвитку громади  на  2016  рік забезпечить: 

        1.Збільшення надходжень до державного та місцевого бюджетів. 

        2.Насичення внутрішнього та зовнішнього ринку виробленою продукцією.  

        3.Приріст обсягів виробництва валової продукції сільського господарства 

на 2 % та промислової продукції на 3 %. 

        4.Збільшення обсягів залучених інвестицій в економіку району на 2%. 

        5. Покращення якості роботи об’єктів інфраструктури. 

        6.Підвищення якості та доступності надання медичної допомоги. 

        7.Стабілізація і розвиток мережі дошкільних та загальноосвітніх          

навчальних закладів відповідно до потреб кожного населеного пункту та з        

урахуванням демографічної ситуації.    

 
ЧАСТИНА ІІІ 

    І.. ПЕРЕЛІК ТЕРИТОРІАЛЬНИХ КОМПЛЕКСНИХ (ЦІЛЬОВИХ) 

ПРОГРАМ, РЕАЛІЗАЦІЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ В 2016 РОЦІ. 

 

1. Міська Програма по охороні громадського порядку та профілактики 

правопорушень 

Рішення 8 сесії 5 скликання від 28.12.2006 №753 . 

2. Міська програма «Соціальний захист» 

Рішення 36 сесії 6 скликання від 30.01.2014 №4 

3. Міська програма « Шкільний автобус» 

Рішення 35 сесії 6 скликання від 28.11.2013 №644 
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4. Міська Програму підтримки та розвитку музейної справи 

Рішення 9 сесії 5 скликання від 28.12.2006 №54 

5. Програма безпеки і розвитку дорожнього руху на території Глобинської 

міської ради 

Рішення 16 сесії 6 скликання від 05.04.2012 №233 

6. Програма підтримки діяльності та розвитку місцевої пожежної охорони 

Рішення 24 сесії 6 скликання від 26.12.2012 № 1375 

7. Програма поводження з твердими побутовими відходами 

Рішення 7 сесії 6 скликання від 24.06.2011 № 763 

8. Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства 

м. Глобине  

 

 

 

 

 

Заступник міського голови                                                          Арюшенко О.І.                                                                   
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ІІ. ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ, РЕАЛІЗАЦІЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ У 2016 РОЦІ 

 

№ 

з/п 

Назва заходу  

(проекту) 

Термін 

початку 

та закін-

чення 

реалізації 

проекту 

Загальний 

обсяг 

фінансу-

вання 

проекту, 

тис. грн. 

 

Загальний 

обсяг 

фінансу-

вання 

у 2016р., 

тис.грн. 

 

 

 

 

 
 

Джерела фінансування у2016 році, тис грн. Вплив 

реалізації  

проекту 

(економічні, 

соціальні, 

екологічні 

наслідки)  

Буде створено 

нових 

робочих 

місць за рахунок 

впровад-ження  

інвестицій-ного 

проекту 

у 2016 році 

Держав-

ний 

бюджет  

Місце-

вий 

бюд- 

жет 

Кошти 

підпри- 

ємств 

Кошти  

інозем- 

ного 

інвесто

ра, 

тис.грн

. 

(дол. 

США) 

 

Інші 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Реконструкція 

каналізаційних 

очисних споруд 

м.Глобине 

продуктивністю 

400 м.куб/добу 

перші і друга 

черги 

(коригування) 

2016-2017 10954,091 6050 5500 550 - - - Поліпшення 

екологічного 

стану міста 

Глобине, 

зменшення 

тарифів на 

послуги 

водовідведення 

для населення,  

3 

2 Придбання 

ескаватора 

погрузчика JCB 

моделі 3СХ  

ECO 

SITEMASTER 

для потреб 

експлуатації 

2016 1990 1990 1790 200 - - - Зменшення 

затрат на 

виробництво 

комунальних 

послуг 

1 
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системи 

комунальних 

водогонів і 

каналізації 

Глобинської 

об’єднаної 

міської  

територіальної 

громади. 

3. Придбання 

пожежного 

автомобіля в 

базовій 

комплектації 

АЦ 8-40 для 

Глобинської  

міської 

територіальної 

громади  

Полтавської 

області 

2016 2703,54 2703,54 2433,186 270,354 - - - Підвищення 

рівня 

реагування на 

надзвичайні 

ситуації, 

збереження 

державного і 

приватного 

майна  

4 

            

 

 

                                                      Заступник міського голови                           Арюшенко О.І.                                                                   

       

                                      

 

 

 
 

 

 


