
  

УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Зміївського району Харківської області 

                         LХV сесія VIІ скликання 
 

РІШЕННЯ   
                                                                                                                                                                                                                                                                         

19 грудня 2019 року        № 1122 - VIІ 

 

 

Про затвердження Програми соціально-

економічного розвитку Комсомольської 

селищної ради на 2020-2024 роки 

 

 Відповідно до п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в України» Комсомольська селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму соціально-економічного розвитку 

Комсомольської селищної ради на 2020-2024 роки (додається). 

2. Контроль за виконанням  даного рішення покласти  на  постійну комісію з 

питань планування, бюджету, фінансів, підприємницької діяльності, 

соціального захисту, праці, торгівлі, громадського харчування та сфери послуг 

(голова комісії  Сілаєва В.А.) 

 

 

 

 

 

 

Комсомольський 

селищний голова                                                                                   Дмитро Діхтяр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Затверджено: 

рішенням LХV сесії 

Комсомольської селищної ради 

VIІ  скликання від 19 грудня 

2019 року № 1122 - VIІ 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА  

соціально-економічного розвитку 

Комсомольської селищної ради  

на 2020-2024 роки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



1. Мета та завдання програми 

 

Мета Програми полягає у забезпеченні сталого соціально-
економічного, екологічного і культурного розвитку Комсомольської 
селищної ради (далі по тексту - селищна рада), підвищення рівня добробуту 
та соціальної захищеності населення, підвищення рівня життя населення, 
збереження належних умов для праці та гармонійного розвитку особистості. 

Виконання Програми взаємопов'язане із виконанням бюджету 
селищної ради. Наявні ресурси бюджету селищної ради в минулих роках 
спрямовувались не тільки на поточні видатки, а й на капітальні вкладення, 
реконструкцію, ремонти об'єктів комунальної власності селищної ради.  

Основні зусилля селищної ради у 2020 - 2024 роках будуть спрямовані 
на закріплення позитивних тенденцій розвитку економіки ради, досягнення 
якісних зрушень в економічній та соціальній сфері. 

Пріоритетними завданнями соціально-економічного розвитку селищної ради 
є: 

- забезпечення нормального функціонування селищної ради, підприємств 
державного, комунального та приватного секторів, бюджетних 
організацій, збереження динаміка росту бюджету селищної ради та 
можливості фінансування програм розвитку соціально-економічної сфери; 
- стабільна робота та розвиток комунального господарства;  
- створення належних умов для всебічного та повноцінного розвитку 
дітей; 
-  розвиток та популяризація фізичної культури та спорту серед 
мешканців Комсомольської селищної ради; 

- організація повноцінного, змістовного дозвілля, масового відпочинку і 
розваг, культурного обслуговування населення; 
- створення відповідних умов для поліпшення функціонування установ 
соціально-культурної сфери; 
- екологічне оздоровлення довкілля; 
- благоустрій та озеленення населених пунктів Комсомольської селищної 
ради; 
- забезпечення населення  якісними житлово-комунальними послугами. 

2. Удосконалення діяльності роботи селищної ради 

2.1. у сфері підтримки сім’ї, дітей та молоді : 

- організація регулярних обстежень умов проживання та виховання дітей у 

сім'ях, які перебувають у складних життєвих обставинах; 

- захист житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа; 

- сприяння та підтримка діяльності молодіжних, дитячих та інших 

громадських організацій та виконання програм (проектів), розроблених цими 

організаціями; 

- пропаганда та формування здорового способу життя. 

 

 



2.2.  у сфері освіти: 

Селищна  рада   налічує  5  закладів дошкільної   освіти,   засновником, яких 

є Комсомольська селищна рада. 

Пріоритетними завданнями на 2020 - 2024 роки буде: 
- сприяння створенню належних умов для роботи ЗДО; 
- розвиток особистості кожної дитини; 
- поліпшення умов виховання дітей; 

- поліпшення умов перебування дітей у ЗДО; 

- проведення поточних та капітальних робіт у приміщеннях ЗДО, 

забезпечення їх меблями, посудом, інвентарем та іншим. 

2.3.  у сфері культури: 

КП КЗ Слобожанський селищний Палац культури є комунальною власністю 

селищної ради, фінансується з місцевого бюджету. Плідно працюють всі 

гуртки художньої самодіяльності колективи.  Будинки культури сел. Донець 

та сел. Благодатне потребує капітального ремонту. 

Пріоритетними завданнями буде: 

- збереження мережі і творчого потенціалу установи культури селищної 

ради; 

- укріплення матеріально-технічної бази; 

- капітальний ремонт будинку культури сел. Донець та сел. Благодатне; 

- проведення ряду культурно-мистецьких заходів на території селищної 

ради 

- проведення поточних та капітальних робіт у Слобожанському 

селищному Палаці культури. 

2.4. у сфері фізкультури та спорту: 

- сприяння розвитку та підтримці спортивних клубів та команд, що 

захищають честь Комсомольської селищної ради в першості району, області, 

України, зокрема ГО СК «Енергетик-Центренерго»; ДІОСШ, ГО «Зміївська 

районна спортивна організація самбо» та інших; 

- створення умов для занять фізичною культурою і спортом за місцем 

проживання; 

- збереження та матеріальне зміцнення існуючої мережі спортивної бази на 

території ради, поліпшення умов її функціонування; 

- сприяння розвитку турнірного руху по всіх видах спорту. 

2.5. у сфері соціального захисту: 

- залучення малозабезпечених верств населення до Програми  житлових  

субсидій  в  період  підвищення  цін  та  тарифів  на житлово-комунальні 

послуги; 

- забезпечення надання одноразової адресної грошової допомоги для 

підтримки мешканців територіальної громади та внутрішньо переміщених 

осіб, які опинилися в скрутних життєвих обставинах з різних причин; 

- створення пунктів обігріву для бездомних громадян та осіб, звільнених 

із місць позбавлення волі, в осінньо-зимовий період; 

- залучення безробітних до оплачуваних громадських робіт.  



2.7. у сфері щодо управління комунальною власністю: 

- управління у межах визначеного радою майном, що перебуває у 

комунальній власності територіальної громади селища, забезпечення його 

належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та 

якості надання послуг населенню; 

- капітальний ремонт (реконструкція) приміщень: «Їдальні» за адресою: смт. 

Слобожанське, вул. Горького, 3 для розміщення виконкому селищної ради, 

«Їдальні» за адресою: смт. Слобожанське, вул. Спортивна, 15 для 

розміщення Палацу спорту з боротьби, ДНЗ № 6 для розміщення Будинку 

творчості для дітей та інше. 

2.8. у галузі житлово-комунального господарства та будівництва: 

Головним напрямком роботи щодо реформування житлово-комунального 

господарства у 2020-2024 роках буде забезпечення фінансової стабільності 

галузі, поліпшення рівня та якості надання житлово-комунальних послуг 

населенню. 

Передбачається здійснити заходи, спрямовані на: 

- капітальний та поточний ремонт  багатоквартирних житлових будинків; 

- капітальний та поточний ремонт покрівель житлових будинків; 

- капітальний та поточний ремонт внутрішньо - будинкових систем: 

(опалення, водопостачання, водовідведення); 

- модернізація систем водопостачання, водовідведення, теплопостачання; 

- ремонт  доріг та тротуарів; 

- своєчасне виконання комплексу робіт із підготовки до роботи в осінньо-

зимовий період 2020-2024 років; 

- виконання робіт з благоустрою території населених пунктів Комсомольської 

селищної ради: 

- розроблення схеми з регулювання дорожного руху в смт. Слобожанське; 

- утримання доріг в належному стані (очистка від снігу, посипання піском та 

інше). 

2.9. у сфері енергозабезпечення та енергозбереження: 

- продовжити впровадження приладів обліку споживання енергоресурсів 

в житловій сфері та об'єктах комунального майна.  

- впровадження енергозберігаючих технологій; 

- утеплення багатоквартирних житлових будинків та об’єктів соціальної 

сфери комунальної власності Комсомольської селищної ради; 

- популяризація енергозбереження; 

- встановлення світильників із енергозберігаючими джерелами світла. 

2.10. у сфері охорони навколишнього природного середовища: 

-  озеленення населених пунктів Комсомольської селищної ради, знесення 

аварійних дерев; 

- реконструкція парку в смт. Слобожанське; 

-  вивіз несанкціонованих звалищ; 

-  забезпечення автотранспортними засобами та контейнерами для збору,    

транспортування та захоронення ТПВ; 

-  проведення в населених пунктах Комсомольської селищної ради 



акції  з   прибирання та озеленення  «За чисте довкілля»; 

- корегування проектно-кошторисної документації «Реконструкція полігону 

по захороненню ТПВ»; 

- реконструкція полігону по захороненню ТПВ; 

- реконструкція дощової (ливневої) каналізації, як частини системи 

роздільної каналізації в смт. Слобожанське; 

-  охорона і раціональне використання водних ресурсів; 

-  реконструкція системи водопостачання в сел. Донець; 

-  будівництво напірного колектору та КНС в смт. Слобожанське 

2.11. у сфері роздрібного товарообігу та системи платних послуг 

населенню: 

 збереження тенденції активного розвитку підприємств, забезпечення 

стабільних сприятливих умов для їх функціонування; 

 надання суб’єктам господарювання дозволів па розміщення зовнішніх 

рекламних засобів. 

2.12. у сфері щодо забезпечення законності та правопорядку, охорони прав, 

свобод і законних інтересів громадян селищної ради: 

- здійснювати аналіз стану забезпечення прав і законних інтересів 

громадян з урахуванням факторів негативного впливу, причин і умов, що 

сприяють вчиненню правопорушень та злочинів; 

- провести роботу по створенню громадських формувань в селищній раді. 

2.13 інвестиційна діяльність: 

Залучення інвестицій чи міжнародної технічної допомоги в економіку 

селищної ради дозволить більш дієво, ефективно та  оперативно вирішувати 

існуючі проблеми соціально-економічного розвитку території, забезпечити 

переважне використання місцевої робочої сили, збільшити надходження до 

доходів селищного бюджету. 

Головною метою діяльності Комсомольської селищної ради у 2020-

2024 роках є підготовка проектних пропозицій чи програм з метою залучення 

іноземних інвестицій, міжнародної технічної допомоги або методологічної 

допомоги для подальшого економічного розвитку території та вирішення 

актуальних проблем життєдіяльності селищної ради. Для досягнення 

відповідних цілей визначено наступні завдання: 

- забезпечення участі селищної ради у грантах та проектах, залучення 

технічної допомоги через міжнародні організації та їх програми 

співробітництва, сприяння залученню іноземних інвестицій в економіку 

селищної ради; 

- залучення фінансового ресурсу Державного фонду регіонального 

розвитку (на умовах співфінансування) для розвитку інфраструктури, що 

матиме позитивний вплив на інвестиційну привабливість територій;  

- ефективна реалізація проектів за кошти субвенції державного бюджету 

на формування інфраструктури селищної ради; 

- проведення інформаційного супроводу процесу реалізації 

інвестиційних проектів серед населення. 

 



3. Джерела фінансування Програми  

 

Реалізація Програми здійснюється відповідно до Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного Кодексу України за 

рахунок коштів селищного бюджету, коштів державного, обласного, 

районного бюджету, коштів цільових фондів та інших, що не суперечать 

чинному законодавствую. 

 

4. Обсяги фінансування Програми 

Обсяг фінансування Програми на відповідний рік визначається рішенням 

Комсомольської селищної ради «Про селищний бюджет» на відповідний рік 

та відображаються у щорічно затверджених Комсомольською селищною 

радою Заходах до Програми соціально-економічного розвитку 

Комсомольської селищної ради на 2020-2024 роки на відповідний рік. 

 

 

 

 

 

Секретар  

Комсомольської селищної ради                                           Галина Куценко 


