
 

 
Постійна комісія 

з питань планування, фінансів, бюджету, 

 соціально-економічного розвитку, 

інвестиційної  діяльності та регуляторної політики 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від 11 жовтня 2019 року                    № ___ 

смт. Смоліне 

 

Про внесення змін програм  

Смолінської ОТГ 

 

Заслухавши інформацію спеціаліста І категорії, з фінансових питань Ревенко О.І., 

комісія 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Рекомендувати сесії Смолінської селищної ради внести зміни до програм Смолінської 

ОТГ, а саме: 

1.1. Внести зміни до програми фінансової підтримки КП «Селищний ринок», КП 

«Енерговодоканал» та ОКВП «Дніпро-Кіровоград», що здійснюють свою діяльність 

на території Смолінської селищної ради та здійснення внесків до їх статутного 

капіталу на 2018 – 2020 роки, а саме: 

1.1.1. Доповнити програму паспортом програми на 2019 рік; 

1.1.2. Доповнити програму додатком 3 «Заходи по стабільному проходженню 

опалювального сезону КП «Енерговодоканал» на 2019  рік». 

1.2. Внести зміни до програми економічного і соціального розвитку Смолінської 

об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 р, а саме: 

1.2.1. Доповнити п.3.1  Положення про порядок використання коштів місцевого 

бюджету для забезпечення доручень виборців другим абзацом та викласти в новій 

редакції: 

«3.1. Депутат (депутати) селищної ради звертається до голови селищної ради або особи, що 

здійснює його повноваження, з клопотанням про виділення коштів депутата в якому 

зазначаються обґрунтовані цілі витрат і сума коштів, необхідних для використання (зразок 

листа (заяви) про виділення коштів селищного бюджету на виконання  доручень виборців 

(додаток 1). 

Клопотання про виділення коштів на виконання доручень виборців подаються до 

______________ поточного бюджетного року.» 

2. Внести вищевказані зміни до програми та викласти їх в новій редакції. 

3. Копію даного рішення направити на затвердження чергової сесії Смолінської 

селищної  ради. 

 

 

                                                  Голова комісії    С.П.Борисенко 

 

 

 

 



Затверджено 

рішенням Смолінської 

об’єднаної територіальної громади 

№ 180 від 05 жовтня 2018 р  

в редакції рішення постійної комісії 

№ ___  від 11 жовтня 2019 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма 

фінансової підтримки КП «Селищний ринок», КП «Енерговодоканал» 

 та ОКВП «Дніпро-Кіровоград», що здійснюють свою діяльність 

 на території Смолінської селищної ради 

 та здійснення внесків до їх статутного капіталу 

 на 2018 – 2020 роки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до Програми фінансової підтримки КП 

«Селищний ринок», КП «Енерговодоканал» 

та ОКВП «Дніпро-Кіровоград», що 

здійснюють свою діяльність на території 

Смолінської селищної ради та здійснення 

внесків до їх статутного капіталу на 2018 – 

2020 роки 

 

 

ПАСПОРТ 

Програми фінансової підтримки КП «Селищний ринок»,  

КП «Енерговодоканал» та ОКВП «Дніпро-Кіровоград»,  

що здійснюють свою діяльність на території Смолінської селищної ради  

та здійснення внесків до їх статутного капіталу на 2018 - 2020 роки 

1 Програма затверджена: 

 

Рішенням від 05 жовтня 2018 року № 

180 

2 Ініціатор розроблення Програми Комунальні підприємства Смолінської 

об’єднаної територіальної громади 

3 Розробник Програми Виконавчий орган ради 

5 Відповідальний виконавець Програми  Виконавчий орган ради 

7 Учасники Програми Комунальні підприємства Смолінської 

об’єднаної територіальної громади 

8 Терміни реалізації Програми 01.01.2018 - 31.12.2020 року 

9 Загальний обсяг фінансових ресурсів 

необхідний для реалізації Програми, 

усього з місцевого бюджету, у тому числі: 

- 2018 рік 

- 2019 рік 

- 2020 рік 

160 000,00 

 

 

100 000,00 

60 000,00 

- 

10 Основні джерела фінансування програми Місцевий бюджет та інші джерела, не 

заборонені законодавством 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



І. Загальні положення 

 

Програма фінансової підтримки КП «Селищний ринок», КП «Енерговодоканал» та 

ОКВП «Дніпро-Кіровоград», що здійснюють свою діяльність на території Смолінської 

селищної ради та здійснення внесків до їх статутного капіталу на 2018 – 2020 роки (надалі 

Програма) розроблена на виконання ст. 91 Бюджетного кодексу України, відповідно до 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

Для забезпечення виконання статутних завдань комунальні підприємства нерідко 

потребують залучення додаткового фінансування, яке сприятиме стабілізації їх фінансово-

господарської діяльності, покращенню стану розрахунків, більш ефективному використанню 

майна селищної комунальної власності, оновленню виробничих потужностей, технічної бази, 

забезпеченню повного і своєчасного внесення платежів до бюджету. 

Комунальні підприємства КП «Селищний ринок», КП «Енерговодоканал», ОКВП 

«Дніпро-Кіровоград» є стратегічно важливими підприємствами для селища, яке 

забезпечують місто послугами ринку,  опаленням соціальної сфери, водопостачанням і 

водовідведенням,  та знаходяться у важкому фінансовому стані.  

Діючі тарифи на послуги зазначених підприємств не повністю забезпечують 

відшкодування витрат на їх надання, скорочуються обсяги  наданих послуг в натуральних 

показниках, що надаються комунальними підприємствами,  зростають тарифи на 

енергоносії,  витрати на оплату праці, придбання необхідних матеріалів, сплату податків, 

тощо, що призводить до збиткової діяльності та неспроможності своєчасно та в повному 

розмірі розраховуватись за зобов’язаннями. Несвоєчасна оплата за нарахованими 

податковими зобов’язаннями (єдиний соціальний внесок, податок на доходи фізичних осіб, 

тощо), зобов’язаннями зі сплати за спожиті енергоносії, інших складових витрат 

Підприємств призводить до нарахування їм значних штрафних санкцій та пені і, відповідно, 

до збільшення збитків підприємств. 

Вищенаведені чинники призвели до зменшення  у Підприємств власних обігових 

коштів для забезпечення належного надання послуг. 

   

ІІ. Мета та завдання 

 

Мета Програми є забезпечення стабільної роботи комунальних підприємств  

відповідно до їх функціональних призначень щодо надання мешканцям міста належних 

послуг. 

Кошти  спрямовуються: 

- на зміцнення матеріально-технічної бази підприємств; 

- на покращення якості послуг; 

- виконання зобов’язань по виплаті заробітної плати; 

- оплата податків та зборів, за спожиті енергоносії, тощо; 

- придбання матеріалів, запасних частин, оплата робіт, послуг для стабільної роботи 

підприємств та підготовки їх до роботи в осінньо-зимовий період, тощо; 

- подолання наслідків надзвичайних ситуацій та аварій; 

- на видатки щодо зменшення енерговитрат за рахунок: встановлення енергозберігаючого 

обладнання, придбання та повірки приладів обліку. 

                   

ІІІ. Обгрунтування шляхів і способів роз’яснення проблеми 

 

Фінансова підтримка комунальним підприємствам здійснюється 

шляхом:                                                                                                                                                  

          

1)  внесків до їх статутних капіталів з метою поповнення обігових коштів та інвестування в 

необоротні активи за рахунок спеціального фонду – бюджету розвитку місцевого бюджету;  

2) надання поточних трансфертів підприємствам (установам, організаціям) за рахунок 

загального фонду місцевого бюджету. 



 

IV. Організація реалізації Програми та здійснення контролю за її виконанням 

 

Реалізація програми покладається на рішення сесії  Смолінської селищної ради. 

Безпосередній контроль за виконанням завдань програми здійснює відповідний виконавець 

та постійна комісія  з питань житлово-комунального господарства, промисловості, 

підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг. 

  

V. Фінансова забезпеченість Програми 

Фінансування Програми здійснюється в межах затвердження бюджетних призначень 

на її виконання, передбачених в місцевому бюджеті на відповідний рік за рахунок місцевого 

бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством. 

Головним розпорядником коштів на виконання Програми є рішення сесії Смолінської 

селищної ради. 

  

VI. Очікувані результати виконання Програми 

 

          Виконання Програми дасть можливість забезпечити: 

-   безперебійну роботу комунальних підприємств відповідно до їх  функціональних 

призначень і тим самим забезпечення життєдіяльності селища; 

-  збільшення обсягів та надання якісних послуг за рахунок зміцнення матеріально-технічної 

бази підприємств, придбання техніки; 

- зменшення енерговитрат за рахунок встановлення енергозберігаючого обладнання; 

- покращення якості послуг. 

  

 

 

  

_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до Програми фінансової підтримки КП 

«Селищний ринок», КП «Енерговодоканал» 

та ОКВП «Дніпро-Кіровоград», що 

здійснюють свою діяльність на території 

Смолінської селищної ради та здійснення 

внесків до їх статутного капіталу на 2018 – 

2020 роки 

 

Порядок 

виділення та використання коштів з місцевого бюджету у формі фінансової підтримки 

комунальних підприємств  
  

1. Цей Порядок визначає механізм надання та використання коштів з місцевого бюджету 

у вигляді фінансової підтримки комунальним підприємствам селища у рамках 

Програми фінансової підтримки  КП «Селищний ринок», КП «Енерговодоканал» та 

ОКВП «Дніпро-Кіровоград», що здійснюють свою діяльність на території 

Смолінської селищної ради та здійснення внесків до їх статутного капіталу на 2018 – 

2020 роки. 

2. Фінансова підтримка надається комунальним підприємствам для забезпечення 

належної реалізації їх статутних завдань, посилення фінансово-бюджетної 

дисципліни, вжиття заходів для виробництва та надання якісних, безпечних, 

безперебійних послуг з метою створення сприятливих умов для життєдіяльності 

населення селища і сприяння поліпшенню фінансово-господарської діяльності 

зазначених підприємств, відповідно до затверджених селищною радою програм. 

3. Фінансова підтримка комунальним підприємствам здійснюється за рахунок коштів 

селищного бюджету в обсягах, передбачених рішенням селищної ради про селищний 

бюджет на відповідний рік та інших джерел фінансування, незаборонених 

законодавством в межах кошторисних призначень. 

Фінансова підтримка селищного бюджету (бюджету розвитку), що надається як внесок до 

статутного капіталу комунального підприємства, використовується шляхом зарахування 

коштів на розрахунковий рахунок підприємства, відкритий в установі банку. На цих 

рахунках здійснюються виключно господарські операції за коштами, отриманими як 

фінансова підтримка за рахунок коштів селищного бюджету у вигляді внесків до статутного 

капіталу комунального підприємства та інших джерел фінансування, незаборонених 

законодавством в межах кошторисних призначень. 

4. Комунальне підприємство, що потребує отримання фінансової підтримки, оформлює 

клопотання на головного розпорядника коштів селищного бюджету з 

обґрунтуваннями та відповідними розрахунками. 

5. Фінансова підтримка може виділятися  на покриття  витрат комунальних підприємств, 

які виникають в процесі господарської діяльності, напрямок якої відповідає меті і 

завданням цієї Програми та напрямкам діяльності комунального підприємства, що 

зазначені у статуті, у випадку  якщо такі витрати не покриваються доходами 

підприємства. 

6. Не підлягають забезпеченню за рахунок коштів селищного бюджету витрати 

комунальних підприємств: 

- на премії та інші стимулюючі виплати, передбачені колективними договорами ( окрім 

винагород за ліквідацію аварій та наслідків стихійного лиха); 

- на відрахування профспілковим організаціям для проведення культурно-масової і 

фізкультурної роботи; 

- на сплату податку на прибуток, частини чистого прибутку (доходу), що вилучається до 

бюджету, за оренду нежитлових приміщень, штрафних санкцій і пені; 

-  на надання спонсорської і благодійної допомоги; 



- на інші непродуктивні витрати, які безпосередньо не пов’язані із основним напрямком 

діяльності підприємства, який передбачений Статутом підприємства та відповідає меті і 

завданням Програми. 

7. Контроль за цільовим використанням отриманих бюджетних коштів забезпечує 

керівник комунального підприємства. Про напрямки використання одержаної 

фінансової підтримки керівник підприємства звітує за потребою головного 

розпорядника.  

8. Використання коштів з іншою метою, яка не відповідає цьому Порядку, є нецільовим 

використанням бюджетних коштів, що тягне за собою відповідальність згідно з 

чинним законодавством України. 

 

_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 

до Програми фінансової підтримки КП 

«Селищний ринок», КП «Енерговодоканал» 

та ОКВП «Дніпро-Кіровоград», що 

здійснюють свою діяльність на території 

Смолінської селищної ради та здійснення 

внесків до їх статутного капіталу на 2018 – 

2020 роки 

 

Заходи 

по стабільному проходженню опалювального сезону КП «Енерговодоканал» на 2019 рік 

 

 Пріоритетними заходами, на виконання яких спрямована Програма є: 

- Придбання матеріалів, запасних частин, оплата послуг, послуг для стабільної роботи 

підприємства підготовки їх до роботи в осінньо-зимовий період, тощо; 

- Виконання зобов’язань по виплаті заробітної плати; 

- Оплата податків та зборів, за спожиті енергоносії, тощо. 

 

 

Директор КП «Енерговодоканал» _______________ О.В.Улибін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Затверджено 

рішенням Смолінської   

об’єднаної територіальної громади  

№ 33 від 22 грудня 2017 року 

в редакції рішення 

№ __ від ________ 2019 року 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

економічного і соціального розвитку  
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1.Загальні положення 

 

Програма економічного і соціального розвитку Смолінської об’єднаної територіальної 

громади на 2018-2020 роки (надалі - Програма) розроблена відповідно до Закону України 

«Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку 

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

Програма розроблена виконавчим органом на основі аналізу поточної ситуації в 

господарському комплексі об’єднаної територіальної громади та прогнозів і пропозицій 

підприємств і організацій, виходячи із загальної соціально-економічної ситуації, що склалася 

на відповідній території, з урахуванням можливостей та місцевих ресурсів, відповідно до 

пріоритетних напрямків розвитку населених пунктів об’єднаної територіальної громади. 

Програма розроблена на підставі Закону України «Про державне прогнозування та 

розроблення програм економічного і соціального розвитку України» від 23.03.2000 р. № 

1602- ІІІ; постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. № 621 «Про 

розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та 

складання проекту державного бюджету»; вимог до реалізації Плану дій “Україна – ЄС», 

Розпорядження КМУ від 01.10.2014 року № 902 «Про національний план дій з відновлюваної 

енергетики на період до 2020 року» та Стратегії інноваційного розвитку України на 2010 – 

2020 років умовах глобалізаційних викликів».  

Реалізацію заходів Програми буде забезпечено за наявності фінансування з 

державного, обласного та селищного бюджетів, коштів підприємств, міжнародних 

фінансових організацій та інвесторів, спонсорської допомоги та інших джерел, не 

заборонених законодавством України. 

У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення до Програми 

затверджуються рішенням сесії селищної ради. 

 

2.Мета Програми 

 

Основною метою Програми є загальне підвищення суспільного добробуту населення 

Смолінської об’єднаної територіальної громади за рахунок забезпечення позитивних 

структурних зрушень в економіці, підвищення її конкурентоспроможності, як основи для 

збалансованого зростання стандартів та показників економічного розвитку. Програма 

визначає основні цілі та першочергові завдання на 2018 - 2020 роки, передбачає комплекс 

взаємопов’язаних заходів з зазначенням джерел їх фінансування. 

Програма є основою для формування та раціонального використання фінансових 

ресурсів відповідно до визначених цілей і завдань соціально-економічного розвитку 

об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки. 

 



3. Обґрунтування необхідності розробки та реалізації Програми 

 

При розробці програми соціально-економічного розвитку були виділені актуальні 

проблеми громади: 

в економічній сфері: 

- мала кількість підприємств та робочих місць;  

- низька зацікавленість внутрішнього інвестора, відсутність дієвих механізмів 

стимулювання внутрішніх інвестицій на місцевому рівні; 

- недостатнє фінансування бюджетних установ селищної ради; 

- низькі зарплати та пенсії мешканців; 

- відсутність інвестицій у розвиток соціальної сфери; 

- недостатнє фінансування галузі освіти; 

- високі ціни на товари і послуги; 

- складний процес відведення та надання земельних ділянок інвесторам для здійснення 

господарської діяльності; 

- наявність на території громади суб’єктів господарської діяльності, місцем реєстрації 

яких є інші адміністративно – територіальні одиниці, в той час, як сплата податків і 

зборів здійснюється по місцю їх фактичної реєстрації; 

- обмеженість коштів селищного бюджету на будівництво, капітальний і поточний 

ремонт об’єктів гуманітарної сфери; 

- наявність тіньової економічної діяльності; 

  в соціальній сфері: 

- відсутність автотранспортного підприємства в громаді; 

- низька забезпеченість спортивним інвентарем та сучасним обладнанням; 

- низький рівень та обсяг зайнятості населення; 

- необхідність вдосконалення надання адміністративних послуг населенню; 

- підвищення рівня соціального захисту учасників АТО; 

- необхідність вдосконалення системи надання соціальних послуг населенню; 

- відсутність можливостей для організації змістовного дозвілля та відпочинку (в т.ч. 

молоді); 

- недостатня кількість дитячих майданчиків, облаштованих паркових зон для 

відпочинку з дітьми ; 

- низький рівень розвитку громадянського суспільства; 

- збільшення кількості дітей з неблагополучних сімей; 

- пасивність мешканців; 

- низький рівень матеріально-технічної бази установ культури; 



- потреба у капітальному ремонті значної кількості будівель закладів освіти та 

культури; 

- поширення алкоголізму, наркоманії та інших соціально небезпечних чинників; 

- відсутність на території ради соціального житла. 

 

 Успішне виконання Програми забезпечить: 

- забезпечення наповнюваності місцевого бюджету, проведення  раціональної та 

ефективної бюджетної політики, дотримання фінансової дисципліни, підвищення 

результативності бюджетних видатків; 

- підвищення стандартів життя населення шляхом зростання рівня  зайнятості, 

поліпшення якості та доступності освіти і медичного  обслуговування, стабільність 

соціального захисту громадян, розвиток  туристичного сектору, фізкультури і спорту, 

наявність доступного  житла; 

- створення сприятливих умов для розвитку підприємництва та налагодження 

державно-приватного партнерства; 

- впровадження енергозберігаючих технологій та раціональне використання 

енергоресурсів; 

- створення комфортного для проживання середовища шляхом покращення 

екологічного стану та збалансованого використання природних ресурсів. 

 

4.Основні завдання, термін реалізації, джерела фінансування та очікувані результати 

заходів Програми 

 

4.1. Розвиток культурного і духовного середовища, патріотичне виховання 

 

Перелік заходів 
Вико-

навці 

Тер-мін 

викона

ння 

Обсяги та джерела 

Фінансування 

Очікуваний 

результат 

від 

реалізації 

заходу 

Вс

ьо

го 

У тому числі 

Місце

-вий 

бюдже

т 

Інші  

джере

ла 

фінанс

уванн

я 

Проведення масових заходів згідно 

до плану роботи будинків культури 

(залучити мешканців громади до 

проведення 

державних,національних 

тарелігійних свят) 

БК 

Протяг

ом 

2018-

2020рр. 

У  межах коштів 

поточного року 

Підвищення 

рівня 

культури та 

задоволеніст

ь населення 

Забезпечення участі колективів 

художньої самодіяльності 

виконавців у різноманітних 

конкурсах за межами громади, 

району та області 

БК 

Протяг

ом 

2018-

2020рр. 

У  межах коштів 

поточного року 

Представлен

ня громади з 

культурному 

середовищі 



Залучення мешканців громади до 

участі у колективах та гуртках 

художньої самодіяльностіта інших 

Праців

ники 

культу

ри 

Протяг

ом 

2018-

2020рр. 

У  межах коштів 

поточного року 

Підвищення 

культурного 

рівня 

населення 

Проведення заходів  із організації 

дозвілля мешканців громади 

Праців

ники 

культу

ри, 

апарат 

с/р 

Протяг

ом 

2018-

2020рр. 

У  межах коштів 

поточного року 

Підвищення 

культурного 

рівня 

населення 

Покращення рівня матеріально-

технічної бази бібліотек та клубних 

установ 

Зав. 

бібліот

ек 

Протяг

ом 

2018-

2020рр. 

У  межах коштів 

поточного року 

Покращення 

обслуговува

ння читачів, 

підвищення 

культорного 

розвитку 

населенн 

Зустрічі з воїнами АТО: 

проведення тренінгів, надання 

психологічних консультацій та ін.. 

Зав. 

біб-ми, 

залуче

ні 

спец-

ти. 

Протяг

ом 

2018-

2020рр. 

Не потребує 

фінансування 

Психологічн

а підтримка 

воїнів АТО 

Поточний ремонт та облаштування 

актового залу Смолінської 

селищної ради 

С/ 

рада, 

Протяг

ом 

2019-

2020рр 

В межах коштів 

поточного року  

Сприяння залученню недержавних 

коштів у розвиток культури 

Апар. 

управ. 

Протяг

ом 

2018-

2020рр. 

Не потребує 

фінансування 

Підвищення 

рівня 

культури 

 

4.2. Розвиток закладів освіти, культури та спорту 

 

Перелік заходів 
Вико-

навці 

Тер-мін 

викона

ння 

Обсяги та джерела 

Фінансування 

Очікуваний 

результат 

від 

реалізації 

заходу 

Всь

ого 

У тому числі 

Місц

е-вий 

бюд

жет 

Інші  

джере

ла 

фінанс

уванн

я 

Капітальний ремонт з проведенням 

енергоефективних заходів 

дошкільного навчального закладу  

ДНЗ№3 «Ромашка» 

С/ рада, 

відділ 

освіти 

Протяг

ом 

2018-

2020рр. 

В межах коштів 

поточного року 

Покращення 

матеріальної 

бази ДНЗ 

Капітальний ремонт покрівлі даху 

та заміна комунікацій І та ІІ 

корпусів Смолінської ЗОШ №1 І-

ІІІ ступенів 

С/ рада, 

відділ 

освіти 

Протяг

ом 

2019-

2020рр 

В межах коштів 

поточного року 

Покращення 

матеріальної 

бази ЗОШ 

№1  

Реконструкція корпусу №І будівлі 

Смолінської ЗОШ №1 І-ІІІ 

ступенів 

С/ рада, 

відділ 

освіти 

Протяг

ом 

2019-

В межах коштів 

поточного року 

Покращення 

матеріальної 

бази ЗОШ 



2020рр №1 

Реконструкція приміщення 

спортивного залу та басейну в ДНЗ 

№3 

С/ рада, 

відділ 

освіти 

Протяг

ом 

2018-

2020рр. 

В межах коштів 

поточного року 

Покращення 

матеріальної 

бази ДНЗ 

Капітальний ремонт будівель з 

проведенням енергоефективних 

заходів у Смолінському навчально-

виховному об’єднанні 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів-гімназія-позашкільний 

навчальний заклад» 

С/ рада, 

відділ 

освіти 

Протяг

ом 

2018-

2020рр. 

В межах коштів 

поточного року 

Покращення 

матеріальної 

бази 

Смолінськог

о НВО 

 

Покращення матеріально-технічної 

базу та ресурсне забезпечення ДНЗ  

С/ рада, 

відділ 

освіти 

Протяг

ом 

2018-

2020рр 

 В межах коштів 

поточного року 

Покращення 

матеріальної 

бази ДНЗ 

Придбання шкільного автобуса 

С/ рада, 

відділ 

освіти 

Протяг

ом 

2018-

2020рр 

В межах коштів 

поточного року 

Покращення 

мат. бази 

Смолінськог

о НВО та 

ЗОШ №1 

Фінансування програми розвитку 

дошкільної освіти селища Смоліне 

«Смолінське дошкілля» на 2018-

2020 роки 

С/ рада, 

відділ 

освіти 

Протяг

ом 

2018-

2020рр 

В межах коштів 

поточного року 

Оновлення 

змісту 

дошкільної 

освіти 

Облаштування спортивного 

майданчику по вул. Геологів, 72 

(перед будинком) 
С/рада 

Протяг

ом 

2018-

2020рр 

В межах коштів 

поточного року 

Підвищення 

фізичної 

культури та 

дозвілля 

дітей та 

молоді 

Забезпечення належного 

утримання комплектації та 

інвентарю стадіону в с. Березівка 

Апарат 

с/ради 

Протяг

ом 

2018-

2020рр 

В межах коштів 

поточного року 

Утримання 

належного 

вигляду 

громади 

Капітальний (поточний) ремонт 

приміщення будинку культури в с. 

Березівка та адмін. Приміщення по 

вул.. Шевченка,1 
Апарат 

с/ради 

Протяг

ом 

2018-

2020рр 

В межах коштів 

поточного року 

Забезпеченн

я належних 

умов 

заняття 

спортивно-

оздоровчою 

та 

культурною 

роботою 

Проведення енергоаудиту 

приміщень дошкільної, шкільної та 

позашкільної освіти, а також 

будівлі Смолінської селищної ради 

С/рада 

Протяг

ом 

2018-

2020рр 

В межах коштів 

поточного року 

Раціональне 

використанн

я паливно-

енергетични

х ресурсів 

Ремонт приміщення великої зали, 

яка знаходиться в будівлі 

Смолінського НВО, з перетяжкою 

С/рада, 

відділ 

освіти 

Протяг

ом 

2018-

В межах коштів 

поточного року 

Покращення 

культурного 

та 



меблів, придбанням матеріалів для 

сцени.  

2020рр естетичного 

вигляду 

 

 

 

4.3. Розвиток підприємницької діяльності, малого та середнього бізнесу 

 

Перелік заходів 
Вико-

навці 

Тер-мін 

викона

ння 

Обсяги та джерела 

Фінансування 

Очікуваний 

результат 

від 

реалізації 

заходу 

Всь

ого 

У тому числі 

Місц

е-вий 

бюд

жет 

Інші  

джере

ла 

фінанс

уванн

я 

Створення сприятливого 

середовища для впровадження 

інвестиційних програм та проектів 

на території громади 

Депута

ти, 

апарат 

с/ради 

Протяг

ом 

2018-

2020рр. 

Не потребує 

фінансування 

Створення 

нових 

робочих 

місць, 

благоустрій 

території 

Проведення громадських 

обговорень в громаді з питань 

існуючої ситуаціїта перспектив 

розвитку громади 

Сел. 

голова 

Протяг

ом 

2018-

2020рр. 

Не потребує 

фінансування 

Залучення 

мешканців 

селища до  

розвитку 

громади 

Надання, у разі необхідності, на 

конкурентних засадах земельних 

ділянок під об’єктикомерційного 

призначення 

Депута

ти, 

апарат 

с/ради 

Протяг

ом 

2018-

2020рр. 

Не потребує 

фінансування 

Підтримка  

розвитку 

бізнесу 

На звернення суб’єктів 

підприємницької діяльності, 

надання їм дозволів на 

реконструкцію приміщень для 

використання під бізнес 

Депута

ти, 

апарат 

с/ради 

Протяг

ом 

2018-

2020рр. 

Не потребує 

фінансування 

Підтримка  

розвитку 

бізнесу 

Залучення до вирішення проблем 

населених пунктів, в першу 

чергу,підприємців-мешканців 

громади 

Депута

ти, 

апарат 

с/ради 

Протяг

ом 

2018-

2020рр. 

Не потребує 

фінансування 

Підтримка  

розвитку 

бізнесу 

Домогтися реєстрації підприємств, 

що розташовані на території 

громади, за місцем фізичної 

адреси. 

Депута

ти, 

апарат 

с/ради 

Протяг

ом 

2018-

2020рр. 

Не потребує 

фінансування 

Поповнення 

місцевого 

бюджету 

 

4.4. Підвищення рівня надання комунальних і побутових послуг 

 

Перелік заходів 
Вико-

навці 

Тер-мін 

викона

ння 

Обсяги та джерела 

Фінансування Очікуваний 

результат 

від 

реалізації 

заходу 

Всь

ого 

У тому числі 

Місц

е-вий 

бюд

жет 

Інші  

джере

ла 

фінанс



уванн

я 

Капітальне будівництво, 

реконструкція та ремонт вуличного 

освітлення 

Сел. 

голова 

Протяг

ом 

2018-

2020рр. 

У  межах коштів 

поточного року 

Створення 

належних 

умов 

обслуговува

ння 

населення 

Покращення роботи комунальних 

підприємств, які функціонують на 

території громади для 

забезпечення надійного 

функціонування системи 

життєзабезпечення громади, 

ефективне утримання житлового 

фонду 

 

Апарат 

с/ради 

Протяг

ом 

2018-

2020рр. 

У  межах коштів 

поточного року 

Створення 

належних 

умов 

обслуговува

ння 

населення 

Фінансування заходів програми 

«Капітальний ремонт покрівлі 

КНС №3 по вул. Казакова, 2а смт. 

Смоліне» 

Апарат 

с/ради 

Протяг

ом 

2018-

2020рр 

У  межах коштів 

поточного року 

Створення 

належних 

умов 

обслуговува

ння 

населення 

Забезпечити функціонування КП 

«Селищний ринок» в умовах спаду 

купівельної спроможності 

населення з дотриманням правил 

торгівлі та інших нормативних 

документів 

Апарат 

с/ради 

Протяг

ом 

2018-

2020рр. 

У  межах коштів 

поточного року 

Створення 

належних 

умов 

обслуговува

ння 

населення 

Модернізація ліфтового 

господарства в житлових будинках 

смт. Смоліне 

Апарат 

с/ради 

Протяг

ом 

2018-

2020рр 

У  межах коштів 

поточного року 

Створення 

належних 

умов 

обслуговува

ння 

населення 

Модернізація селищного ринку  

(«Критий ринок») 

С/рада, 

депутат

и 

Протяг

ом 

2018-

2020рр 

У  межах коштів 

поточного року 

Створення 

належних 

умов 

обслуговува

ння 

населення 

Організація вивезення сміття та 

очищення звалищ території 

гаражів 

С/рада, 

депутат

и 

Протяг

ом 

2018-

2020рр 

У  межах коштів 

поточного року 

Активізація 

у громади 

відповідальн

ої позиції 

щодо 

вирішення 

власних 

проблем 

Організація роботи відділу з 

надання соціальних послуг з 

придбанням необхідних матеріалів 

С/рада 

Протяг

ом 

2018-

2020рр 

У  межах коштів 

поточного року 

Створення 

належних 

умов 

обслуговува

ння 



населення 

Придбання пасажирського 

мікроавтобусу (б/в) та причепу до 

нього 

С/рада 

Протяг

ом 2018 

– 2020 

рр 

У  межах коштів 

поточного року 

Створення 

належних 

умов 

обслуговува

ння 

населення 

 

4.5. Соціальний захист населення 

 

Перелік заходів 
Вико-

навці 

Тер-мін 

викона

ння 

Обсяги та джерела 

Фінансування 

Очікуваний 

результат 

від 

реалізації 

заходу 

Всь

ого 

У тому числі 

Місц

е-вий 

бюд

жет 

Інші  

джере

ла 

фінанс

уванн

я 

Постійно впроваджувати правову 

психолого-педагогічну та 

організаційно-методичну допомогу 

сім»ям, з метою створення 

належних умов для виховання 

дітей. 

ССД 

Протяг

ом 

2018-

2020рр. 

Не потребує 

фінансування 

Підвищення 

стандартів 

надання 

адмін. 

послуг 

населенню 

Забезпечувати сім’ї, що потрапили 

у складні життєві обставини 

належною організаційно-правовою 

та соціальною підтримкою. 

ССД 

Протяг

ом 

2018-

2020рр. 

У  межах коштів 

поточного року 

Зменшення 

кількості 

сімей, які 

опинились у 

тяжких 

життєвих 

обставинах 

Поширення соціальної реклами, 

спрямованої на пропаганду 

позитивного іміджу сім»ї, 

суспільства, цінностей виховання. 

Популяризація здорового способу 

життя. Формування національних 

сімейних цінностей. 

ССД 

Виконк

ом 

Протяг

ом 

2018-

2020рр. 

Не потребує 

фінансування 

Створення 

належних 

умов 

обслуговува

ння 

населення 

Забезпечення соціального 

супроводу тих категорій сімей чи 

громадян, які того потребують. 

ССД 

Протяг

ом 

2018-

2020рр. 

У  межах коштів 

поточного року 

Створення 

належних 

умов 

обслуговува

ння 

населення 

Проведення інформаційних 

кампаній, спрямованих на 

пропаганду усиновлення, пошук 

потенційних прийомних батьків 

ССД 

Протяг

ом 

2018-

2020рр 

Не потребує 

фінансування 

Зменшення 

рівня 

безпритульн

их дітей та 

дітей сиріт 



Допомога соціально-незахищених 

та мало забезпечених сім’ям за 

підтримки благодійних 

організацій, пошук інших, 

альтернативних шляхів надання 

соціального захисту 

ССД 

Протяг

ом 

2018-

2020рр 

У  межах коштів 

поточного року 

Зменшення 

кількості 

сімей, які 

опинились у 

тяжких 

життєвих 

обставинах 

Святкування та надання 

подарунків до свят згідно плану 

ССД. Проведення тематичних 

заходів по профілактиці 

тютюнопаління, вживання 

наркотиків, профілактиці СНІД, 

туберкульозу та гепатиту 

ССД 

Протяг

ом 

2018-

2020рр 

У  межах коштів 

поточного року 

Надання 

допомоги 

Надання матеріальної допомоги на 

лікування особам, які потрапили в 

складні життєві обставини. 

Надання матеріальної допомоги на 

поховання осіб, які не досягли 

пенсійного віку, що проживали в 

малозабезпечених сім’ях. Надання 

матеріальної допомоги на 

поховання безрідних осіб 

Апарат 

с/ради 

Протяг

ом 

2018-

2020рр 

У  межах коштів 

поточного року 

Надання 

допомоги 

Надання організаційно – 

методичної допомоги 

переселенцям з Луганської та 

Донецької областей та учасникам 

АТО.  

Реабілітація учасників АТО (за 

потребою) 

ССД 

Протяг

ом 

2018-

2020рр 

У  межах коштів 

поточного року 

Надання 

допомоги 

Підтримка дітей – сиріт та дітей 

позбавлених батьківського 

піклування. Оздоровлення дітей у  

літній період в оздоровчих таборах 

та на базі шкільних оздоровчих 

таборів та ДНЗ 

ССД 

Протяг

ом 

2018-

2020рр 

У  межах коштів 

поточного року 

Надання 

допомоги 

Надання пільгових умов оплати за 

харчування дітей в ДНЗ громади. 

Апарат 

с/ради 

Протяг

ом 

2018-

2020рр 

У  межах коштів 

поточного року 

Надання 

допомоги 

Допомога громадянам, які 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи 

С/рада 

Протяг

ом 

2018-

2020рр 

У  межах коштів 

поточного року 

Надання 

допомоги 

 

4.6. Медичне обслуговування та охорона здоров’я 

 

Перелік заходів 
Вико-

навці 

Тер-мін 

викона

ння 

Обсяги та джерела 

Фінансування Очікуваний 

результат 

від 

реалізації 

заходу 

Всь

ого 

У тому числі 

Місц

е-вий 

бюд

жет 

Інші  

джере

ла 

фінанс



уванн

я 

Прийняти на баланс  селищної ради 

закладу охорони здоров’я 

Смолінської ОТГ 

Апарат 

с/р 

Протяг

ом 

2018-

2020рр. 

Не потребує 

фінансування 

Створення 

належних 

умов 

обслуговув

ання 

населення 

Виконання комплексної Програми 

розвитку медичної допомоги та 

стимулів для медичних працівників 

Смолінської об’єднаної 

територіальної громади на 2019 – 

2023 роки 

Апарат 

с/р, ДЗ 

«СМСЧ 

№17 

МОЗУ» 

Протяг

ом 

2019-

2020рр 

У  межах коштів 

поточного року 

Створення 

належних 

умов 

обслуговув

ання 

населення 

Виконання Комплексної програми 

«Здоров’я  жителів смт.Смоліне та 

працівників  уранодобувних  та 

уранопереробного  підприємств» на 

2013-2018 роки 

Апарат 

с/р, ДЗ 

«СМСЧ 

№17 

МОЗУ» 

Протяг

ом 

2018р. 

У  межах коштів 

поточного року 

Створення 

належних 

умов 

обслуговув

ання 

населення 

Сприяти функціонуванню 

соціальних аптек, соціальних 

відділів аптек на підвідомчій 

території 

Апарат 

с/р 

Протяг

ом 

2018-

2020рр. 

Не потребує 

фінансування 

Створення 

належних 

умов 

обслуговув

ання 

населення 

Організація роботи Смолінської 

лікарської амбулаторії загальної 

практики і сімейної медицини 

С/рада 

Протяг

ом 

2018-

2020рр. 

У  межах коштів 

поточного року 

Створення 

належних 

умов 

обслуговув

ання 

населення 

Сприяти роботі центру лікарської 

амбулаторії з профілактики 

захворюваності серед мешканців 

громади. Більш активно 

пропагувати здоровий спосіб життя 

Апарат 

с/р, 

депутат

и 

Перше 

піврічч

я 2018 

року. 

У  межах коштів 

поточного року 

Створення 

належних 

умов 

обслуговув

ання 

населення 

Забезпечити функціонування на 

території с. Березівка ФАП з 

аптечним пунктом 

Апарат 

с/р, 

депутат

и 

Протяг

ом 

2018-

2020рр. 

У  межах коштів 

поточного року 

Створення 

належних 

умов 

обслуговув

ання 

населення 

 

4.7. Благоустрій населених пунктів Смолінської ОТГ 

 

Перелік заходів 
Вико-

навці 

Тер-мін 

викона

ння 

Обсяги та джерела 

Фінансування 
Очікуваний 

результат 

від реалізації 

заходу 
Всь

ого 

У тому числі 

Місц

е-вий 

бюд

жет 

Інші  

джер

ела 

фіна



нсув

ання 

Виготовлення містобудівної 

документації 

Апарат 

с/р 

Протяг

ом 

2018-

2020рр. 

У  межах коштів 

поточного року 

 підвищення 

соціально-

економічної 

ефективност

і населеного 

пункту 

Проведення поточного та 

капітального ремонту комунальних 

вулиць та доріг громади з 

облаштуванням вулично-шляхової 

мережі та тротуарів, включаючи 

проектування: 

 

Апарат 

с/р,  

Протяг

ом 

2018-

2020рр 

У  межах коштів 

поточного року 

Створення 

умов 

транспортно

го та 

пішохідного 

пересування 

 по місцевих 

дорогах 

Капітальний ремонт дороги з 

асфальтобетонним покриттям по 

вул. Зарічна до вул. Геологів з 

виготовленням проектної 

документації 

Апарат 

с/р 

Протяг

ом 

2018-

2020рр 

У  межах коштів 

поточного року 

Створення 

умов 

транспортно

го та 

пішохідного 

пересування 

 по місцевих 

дорогах 

Капітальний ремонт дороги по вул. 

Нова від перехрестя с. Березівка 

Маловисківський р-н, 

Кіровоградська обл 

Апарат 

с/р 

Протяг

ом 

2018-

2020рр 

У  межах коштів 

поточного року 

Створення 

умов 

транспортно

го та 

пішохідного 

пересування 

 по місцевих 

дорогах 

Реконструкція ділянки дороги від 

вул. Шкільна, 2а до КНС №2 
С/рада 

Протяг

ом 

2018-

2020рр 

У  межах коштів 

поточного року 

Створення 

умов 

транспортно

го та 

пішохідного 

пересування 

 по місцевих 

дорогах 

Облаштування (підсипка щебеневої 

суміші та грейдерування) доріг з 

твердим покриттям вул. Перемоги, 

Урожайна, Польова, Енергетиків, 

Ентузіастів, Спаська, Центральна в 

с. Березівка та Зарічна, Нагірна, 

Прибережна в смт.Смоліне 

С/рада 

Протяг

ом 

2018-

2020рр 

У  межах коштів 

поточного року 

Створення 

умов 

транспортно

го та 

пішохідного 

пересування 

 по місцевих 

дорогах 

Поточний ремонт містка між 

вулицями Молодіжна та Ватутіна в 

с. Березівка 

С/рада 

Протяг

ом 

2018-

2020рр 

У  межах коштів 

поточного року 

Створення 

умов 

транспортно

го та 

пішохідного 

пересування 



 по місцевих 

дорогах 

Капітальний ремонт дороги до 

кладовища с. Березівка 
С/рада 

Протяг

ом 

2018-

2020рр 

У  межах коштів 

поточного року 

Створення 

умов 

транспортно

го та 

пішохідного 

пересування 

 по місцевих 

дорогах 

Капітальний ремонт вул.Садова 

смт.Смоліне Маловисківський р-н, 

Кіровоградська обл 
С/рада 

Протяг

ом 

2019-

2020рр 

У  межах коштів 

поточного року 

Створення 

умов 

транспортно

го та 

пішохідного 

пересування 

 по місцевих 

дорогах 

Капітальний ремонт пров.Дачний 

смт.Смоліне Маловисківський р-н, 

Кіровоградська обл 
С/рада 

Протяг

ом 

2019-

2020рр 

У  межах коштів 

поточного року 

Створення 

умов 

транспортно

го та 

пішохідного 

пересування 

 по місцевих 

дорогах 

Капітальний ремонт вул.Ватутіна 

від будинку №1 до будинку №27 

с.Березівка Маловисківський р-н, 

Кіровоградська обл 

С/рада 

Протяг

ом 

2019-

2020рр 

У  межах коштів 

поточного року 

Створення 

умов 

транспортно

го та 

пішохідного 

пересування 

 по місцевих 

дорогах 

Капітальний ремонт вул.Спаської 

с.Березівка Маловисківський р-н, 

Кіровоградська обл 
С/рада 

Протяг

ом 

2019-

2020рр 

У  межах коштів 

поточного року 

Створення 

умов 

транспортно

го та 

пішохідного 

пересування 

 по місцевих 

дорогах 

Облаштування пішохідних доріжок 

на території громади 
С/рада 

Протяг

ом 

2018-

2020рр 

У  межах коштів 

поточного року 

Організація 

благоустрою 

ОТГ 

Встановлення та облаштування 

автобусних зупинок на території 

громади 

С/рада 

Протяг

ом 

2018-

2020рр 

У  межах коштів 

поточного року 

Організація 

благоустрою 

ОТГ 

Облаштування та утримання в 

належному санітарному та 

естетичному стані місць 

Апарат 

с/р 

Протяг

ом 

2018-

У  межах коштів 

поточного року 

Поліпшення 

стану місць 

відпочинку 



відпочинку, набережної та 

масового перебування людей. 

2020рр. 

Утримання в належному стані 

прибудинкових територій, ремонт 

ігрових дитячих майданчиків. 

Посипка вулиць взимку, поливання 

вулиць в спеку. 

Апарат 

с/р, 

ТОВ 

«Гудекс 

Екосерв

іс» 

Протяг

ом 

2018-

2020рр. 

У  межах коштів 

поточного року 

Створення 

належних 

умов 

відпочинку 

та ігор дітям 

Поточне утримання пам’ятних 

знаків, пам’ятників громади. 

Апарат 

с/р 

Протяг

ом 

2018-

2020рр. 

У  межах коштів 

поточного року 

Створення 

сприятливих 

умов для 

відвідування 

пам’ятних 

знаків 

Проведення благоустрою біля ДНЗ, 

Смолінського НВО, ЗОШ №1 

Працівн

ики 

установ 

організа

цій 

Протяг

ом 

2018-

2020рр 

У  межах коштів 

поточного року 

Естетичний 

вигляд та 

зменшення 

рівня 

аварійності 

Ліквідація стихійних сміттєзвалищ, 

обкошування алергенів та бур’янів 

на підвідомчій території. 

Апарат 

с/р 

Протяг

ом 

2018-

2020рр 

У  межах коштів 

поточного року 

Активізація 

у громади 

відповідальн

ої позиції 

щодо 

вирішення 

власних 

проблем 

Закупівля контейнерів для 

можливості сортування сміття 
С/рада 

Протяг

ом 

2018-

2020рр 

У  межах коштів 

поточного року 

Активізація 

у громади 

відповідальн

ої позиції 

щодо 

вирішення 

власних 

проблем 

Благоустрій кладовищ. 
Апарат 

с/р 

Протяг

ом 

2018-

2020рр 

У  межах коштів 

поточного року 

Естетичний 

вигляд  

Благоустрій місця видалення 

твердих побутових відходів 

Апарат 

с/р 

Протяг

ом 

2018-

2020рр 

У  межах коштів 

поточного року 

Поліпшення 

рівня потреб 

населення 

Організація заходів щодо 

належного утримання та 

збереження будівлі по вул. 

Казакова, 39 

Апарат 

с/р 

Протяг

ом 

2018-

2020рр 

У  межах коштів 

поточного року 

Підвищення 

естетичної 

привабливос

ті 

приміщення 

Проведення поточного ремонту 

службових кабінетів. Придбання 

меблів, орг. техніки 

С/рада 

Протяг

ом 

2018-

2020рр 

У  межах коштів 

поточного року 

Підвищення 

естетичної 

привабливос

ті 

приміщення 



та 

забезпеченн

я потреб 

Фінансування заходів по 

випилюванню аварійних дерев 

Апарат 

с/р 

Протяг

ом 

2018-

2020рр 

У  межах коштів 

поточного року 

Зменшення 

рівня 

аварійності 

Облаштування 

багатофункціонального 

спортивного майданчику та 

встановлення вуличних тренажерів 

в Смолінській ОТГ 

Апарат 

с/р 

Протяг

ом 

2018-

2020рр 

У  межах коштів 

поточного року 

Створення 

платформи 

для 

спілкування 

та 

згуртування 

громадян 

Сприяти мешканцям громади у 

вирішенні питань добудови 

індивідуальних житлових будинків, 

будівництві нових будинків на 

власних земельних ділянках 

Апарат 

с/р 

Протяг

ом 

2018-

2020рр 

Не потребує 

фінансування 

Задоволення 

потреб 

громади 

Утримання в належному 

санітарному стані місць відпочинку 

та масового перебування людей 

С/рада, 

депутат

и 

Протяг

ом 

2018-

2020рр 

У  межах коштів 

поточного року 

Упорядкува

ння 

території 

Придбання та встановлення 

лавочок на території селищної ради 

С/рада, 

депутат

и 

Протяг

ом 

2018-

2020рр 

У  межах коштів 

поточного року 

Задоволення 

потреб 

громади 

Збільшення кількості зелених зон 

та створення паркових зон та 

скверів. 

С/рада, 

депутат

и 

Протяг

ом 

2018-

2020рр 

У  межах коштів 

поточного року 

Відновлення 

рекреаційног

о 

потенціалу, 

поновлення 

зелених 

насаджень 

Капітальний ремонт вулиці 

Казакова від буд.18 до буд.19 в 

смт.Смоліне Маловисківського 

району Кіровоградської області 

С/рада 

Протяг

ом 

2018-

2020 

рр. 

У  межах коштів 

поточного року 

Задоволення 

потреб 

громади 

 

 

4.8. Забезпечення дотримання законності і правопорядку, прав і свобод громадян, 

безпечних умов проживання 

 

Перелік заходів 
Вико-

навці 

Тер-мін 

викона

ння 

Обсяги та джерела 

Фінансування 

Очікуваний 

результат 

від 

реалізації 

заходу 

Всь

ого 

У тому числі 

Місц

е-вий 

бюд

жет 

Інші  

джере

ла 

фінанс

уванн

я 



Забезпечити інформування 

мешканців громади щодо 

соціально-економічного стану 

населених пунктів, проблемних 

питань, виявлених негативних 

тенденцій, порушень дотримання 

законності і правопорядку на 

території громади, випуск місцевої 

газети 

Апарат 

с/р 

Протяг

ом 

2018-

2020рр. 

Не потребує 

фінансування 

Залучення 

населення 

до активної 

участі у 

громадськом

у житті 

Запровадити звітні зустрічі 

депутатів селищної ради з 

мешканцями відповідних округів з 

проблемних питань. 

Депута

ти с/р 

Протяг

ом 

2018р. 

Не потребує 

фінансування 

Залучення 

населення 

до активної 

участі у 

громадськом

у житті 

Домогтися покращення роботи 

дільничих інспекторів 

шляхомпроведення подвірних 

обходів, роботи з підобліковими 

особами,особами схильними до 

правопорушень, молоддю сіл 

громад 

Апарат 

с/р, 

депутат

и 

Протяг

ом 

2018-

2020рр. 

Не потребує 

фінансування 

Зниження 

рівня 

правопоруш

ень 

Запровадження систем 

відеоспостереження  та 

оповіщення в громаді 

Апарат 

с/р, 

Протяг

ом 

2019-

2020рр 

У  межах коштів 

поточного року 

Зниження 

рівня 

правопоруш

ень 

Домогтися дотримання фізичними 

та юридичними особами виконання 

вимог Закону України «Про 

благоустрійнаселених пунктів».  

Апарат 

с/р, 

депутат

и 

Протяг

ом 

2018-

2020рр. 

Не потребує 

фінансування 

Покращення 

санітарного 

та 

естетичного 

стану 

 

4.9. Забезпечення заходів спрямованих на розвиток місцевого самоврядування 

Смолінської ОТГ згідно до Положення про порядок використання коштів селищного 

бюджету для забезпечення виконання доручень виборців Смолінської ОТГ (Додатки – 

додаються). 

 

 

                    Селищний голова                                               Мазура М.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до програми економічного і соціального розвитку 

Смолінської об’єднаної територіальної громади 

на 2018-2020 роки 

  

Положення 

про порядок використання коштів місцевого бюджету для забезпечення виконання 

доручень виборців Смолінської об’єднаної територіальної громади 

 

1. Загальні положення 

 1.1. Дане Положення розроблено відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів 

України «Про місцеве самоврядування в Україна», «Про статус депутатів місцевих рад» і 

регламентує організацію роботи з фінансування виконання доручень виборців депутатами 

Смолінської об’єднаної територіальної громади. 

1.2. Фінансування  виконання доручень виборців здійснюється з метою ефективного 

виконання повноважень селищної ради, соціально-економічного розвитку території громади 

та сприяння виконанню повноважень депутатів громади відповідно до статті 30 Закону 

України «Про статус депутатів місцевих рад». 

1.3.Фінансування виконання доручень виборців депутатами Смолінської об’єднаної 

територіальної громади здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету в розрахунку 

10,0 тисяч гривень на одного депутата (далі - кошти на виконання доручень). Розмір 

вказаного розрахунку може бути змінений за наявності чи відсутності фінансування 

виключно рішенням сесії Смолінської об’єднаної територіальної громади. 

1.4. Кошти використовуються лише за цільовим призначенням на фінансування заходів, 

передбачених цим Положенням. 

1.5. Фінансування витрат проводиться відповідно до рішень селищної ради. 

                                          

2. Напрямки використання коштів на виконання доручень виборців 

2.1. Кошти на виконання доручень використовуються в межах повноважень селищної ради 

на покращення соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади. 

2.2. Кошти на виконання доручень використовуються відповідно до звернень виборців, 

підприємств, установ, організацій на виконання депутатських повноважень депутата 

виключно на виборчий округ; 

2.3.Основні напрями використання коштів: 

- виконання робіт з поточного, капітального ремонту, реконструкції об’єктів 

благоустрою, комунального майна; 

- придбання матеріалів та обладнання для покращення надання комунальних послуг; 

- облаштування майданчиків для установки контейнерів по збору ТПВ, виготовлення 

та придбання контейнерів для накопичення ТПВ; 

- покращення сану громадських криниць; 

- благоустрій;  

- придбання сертифікованих елементів для дитячих чи спортивних ігрових 

майданчиків; 

- прибирання стихійних сміттєзвалищ; 

- виконання робіт по утриманню багатоповерхових житлових будинків та 

прибудинкових територій, придбання інвентарю та матеріалів; 

- інші видатки, які згідно з чинним законодавством можуть фінансуватися за рахунок 

коштів місцевих бюджетів. 



 2.4. Депутати селищної ради можуть об’єднувати кошти  для спільного їх використання за 

одним напрямком із дотриманням вимог цього Положення. 

 

3.Порядок виділення коштів на виконання доручень виборців 

 3.1. Депутат (депутати) селищної ради звертається до голови селищної ради або особи, що 

здійснює його повноваження, з клопотанням про виділення коштів депутата в якому 

зазначаються обґрунтовані цілі витрат і сума коштів, необхідних для використання (зразок 

листа (заяви) про виділення коштів селищного бюджету на виконання  доручень виборців 

(додаток 1). 

Клопотання про виділення коштів на виконання доручень виборців подаються до 

______________ поточного бюджетного року.» 

3.2 Для вирішення питання щодо виділення коштів подаються наступні документи:  

    - звернення виборців до депутата, протокол зборів,  тощо. 

    - соціально-економічне обґрунтування потреби у виділенні коштів на виконання заходу. 

 

3.3. У разі виділення коштів на виконання робіт з поточного, капітального ремонту, 

реконструкції об’єктів благоустрою, комунального майна виборчого округу додається 

проектно – кошторисна документація та інші документи необхідні для розгляду вказаного 

запиту. 

  3.4. У разі недостатності поданих підтверджуючих документів клопотання повертається 

депутату на доопрацювання. 

3.5. У разі відповідності клопотання вимогам цього Положення, за наявності позитивного 

висновку постійної комісії селищної ради з питань планування, бюджету, фінансів, 

економіки, інвестицій та регуляторної політики, селищною радою виділяється відповідна 

сума, що не перевищує 10 тис. грн.., про що укладається відповідна угода. 

Висновок постійної комісії селищної ради з питань планування, бюджету, фінансів, 

економіки, інвестицій та регуляторної політики повинен бути виданий не пізніше 10 днів з 

дня надходження заяви депутата. 

  3.6. У разі відмови у задоволенні клопотання депутата (депутатів) селищної ради селищною 

радою надається детальне обґрунтування такої відмови. 

3.7. У разі необхідності зміни напрямку використання коштів на виконання доручень 

виборців або їх перерозподілу, депутат (депутати) селищної ради звертаються з відповідним 

клопотанням до голови селищної ради, для винесення даного питання на комісію з питань 

планування, бюджету, фінансів, економіки, інвестицій та регуляторної політики 

  Рішення про зміну напрямку використання коштів депутата або їх перерозподіл може 

бути прийнято за умови , якщо відповідні кошти депутата не були використані виключно 

окремим рішенням сесії селищної ради. 

3.8. Головні розпорядники коштів селищного бюджету , забезпечують своєчасне, цільове та 

ефективне використання коштів депутата відповідно до вимог Бюджетного кодексу України. 

 

4. Облік виділених коштів на виконання доручень виборців та звітність про їх 

використання 

4.1. Головні розпорядники коштів передбачених на виконання доручень виборців, 

щоквартально, до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом, надають постійній комісії 

з питань планування, бюджету, фінансів, економіки, інвестицій та регуляторної політики звіт 

про використання коштів (додаток 2). 



4.2 Облік виділених і використаних коштів ведеться окремо по кожному дорученню виборців 

селищної ради із зазначенням напрямків їх використання та висвітлюється на офіційному 

веб-сайті селищної ради. 

 4.3. Голова селищної ради щорічно звітує про обсяги та напрямки використання коштів на 

виконання доручень перед селищною радою. 

4.4. Відповідальність за цільове використання бюджетних коштів покладається на головного 

розпорядника коштів. Контроль, облік та списання використаних депутатами Смолінської 

селищної ради робіт та матеріалів покладається на начальника відділу ЖКГ, архітектури, 

земельного господарства та благоустрою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до програми економічного і соціального розвитку 

Смолінської об’єднаної територіальної громади 

на 2018-2020 роки 

 

 

 

З Р А З О К 

Голові Смолінської селищної 

ради  

 

 

 

Лист (заява) 

про виділення  коштів селищного бюджету  

на виконання  доручень виборців Смолінської селищної ради 

 

        Прошу кошти на виконання доручень виборців в ______ році, виділити в сумі _____ грн. 

на виконання (придбання)  _______________________________________________________, 

відповідно до __________________ соціально-економічне обгрунтування, кошториси, 

рахунки, накладні додаються. 

 

 

 

_______________                            _________________             _______________ 

(дата)                                               (підпис)                          (Прізвище, ініціали) 

 

 

 

                             

 

 

 



Додаток 3 

до програми економічного і соціального розвитку 

Смолінської об’єднаної територіальної громади 

на 2018-2020 роки 

 

-  

- ЗВІТ 

про виділення та перерахування коштів з місцевого бюджету 

на виконання  доручень виборців  станом на __________________ року 

 

 

Номер  

та дата рішення 

комісії про 

виділення 

фінансування 

 

Доручення виборців  

 

Затверджений обсяг 

фінансування  

на виконання 

доручень виборців 

 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

депутата 

селищної ради 

 

Сума та дата 

фінансування 

 

 

Залишок фінансування, передбаченого 

на виконання 

доручень виборців 

 (грн.) 

 

      

Всього      

 

________________________                                  ________________________                  ______________________            

  (посада)                                                                                            (підпис)                                                                     (прізвище, ініціали) 

 

 

 


