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1. Вступ 

 

План соціально-економічного та культурного розвитку Вербківської 

сільської територіальної громади на 2018 рік (далі – План) й основні показники 

економічного та соціального розвитку Вербківської сільської територіальної 

громади на 2018рік розроблено робочою групою з підготовки Програми соціально-

економічного та культурного розвитку Вербківської сільської територіальної 

громади на 2018 рік, керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про державне 

прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку 

України», відповідно до методичних рекомендацій, розроблених Міністерством 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України (лист від 10.03.2016 № 7/31-2414, ) з урахуванням Стратегії розвитку 

Дніпропетровської області на період до 2020 року, затвердженої рішенням обласної 

ради від 26 вересня 2014 року №561-27/VІ, виконуючи доручення голови 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 25.09.2017 №07-67/0/35-17 

"Про підготовку проекту програми соціально-економічного та культурного 

розвитку області на 2018 рік» . 

План розроблено з урахуванням завдань і положень:  

Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, 

затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 

385, Стратегії розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року, 

затвердженої рішенням обласної ради від 26 вересня 2014 року № 561-27/VІ, 

Стратегії розвитку Павлоградського району на період до 2020 року затвердженої 

рішенням районної ради від 20.08.2015 року № 663-48/VІ. 

У Плані враховано показники і заходи економічного, соціального і 

культурного розвитку на 2018 рік територіальної громади. 

Фінансування заходів, передбачених Планом, буде здійснюватися за 

рахунок коштів місцевого бюджету, інвесторів, коштів державного, обласного 

бюджетів та інших коштів не заборонених діючим законодавством, що 

спрямовуються на реалізацію заходів державних цільових програм. 

План передбачає забезпечення дій задля втілення державної політики 

розвитку громади. 

Законодавчою основою для розроблення Плану є Закон України „Про 

державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального 

розвитку України” та Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 

року № 621 „Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і 

соціального розвитку та складання проекту державного бюджету” (зі змінами). 

Серед головних пріоритетів економічного, соціального та культурного 

розвитку громади на 2018 рік мають бути: 

 залучення інвестицій в усі сфери економічної діяльності; 

 формування високопродуктивного прибуткового 

сільськогосподарського виробництва; 

 поліпшення соціального захисту, рівня та якості життя населення, 

збільшення обсягу й підвищення якості соціальних послуг, поліпшення соціально-
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побутових умов жителів громади, забезпечення населення якісною питною водою, 

продовження газифікації сіл, будівництво доріг, капітальні ремонти закладів 

соціальної сфери ради, поліпшення екологічного стану населених пунктів; 

 формування якісного кадрового потенціалу в усіх галузях бюджетної 

сфери ради, створення сприятливих умов праці і проживання спеціалістів освіти, 

охорони здоров’я, культури; 

 удосконалення діяльності та матеріально-технічної бази закладів 

охорони здоров’я, розвиток освіти, відродження культурних і просвітницьких 

традицій; 

 підвищення продуктивної зайнятості населення, підвищення рівня 

доходів та зменшення розшарування населення за рівнем доходів, недопущення 

заборгованості із заробітної плати; 

 підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів 

в усіх сферах суспільного виробництва та поліпшення стану розрахунків за спожиті 

енергоносії; 

 забезпечення стабільних умов для подальшого функціонування малого 

підприємництва, залучення широких верств населення до підприємницької 

діяльності та збільшення нових робочих місць проведення заходів по легалізації 

робочих місць. 
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2. Аналітична частина 

 

 Вербківська сільська територіальна громада (далі - громада) утворена 

шляхом добровільного об’єднання територіальних громад сіл Вербки, Нові Вербки, 

Морозівське Вербківської сільської ради, В’язівок, Веселе В’язівоцької сільської 

ради, Кочережки, Жолобок, Підлісне Кочережківської сільської ради, Поперечне, 

Степ, Новомиколаївське, Свідівок Поперечненської сільської ради. 

Адміністративним центром Територіальної громади є село Вербки, в якому 

розміщені її органи місцевого самоврядування. 

Рішення Дніпропетровської обласної ради про утворення Територіальної 

громади прийнято 14 серпня 2015 року за № 667-33/VІ. 

Територіальна громада має єдиний представницький орган - Вербківську 

сільську раду (далі - Рада). 

Географічне розташування, опис суміжних територій: 

Рада одна з найбільш самодостатніх сільських рад Павлоградського району. 

Територія Вербківської сільської ради згідно з адміністративно-територіальним 

устроєм України входить до складу Павлоградського району Дніпропетровської 

області. 

Територія громади межує з: 

1) північного сходу - Юр’ївський район; 

2) північного заходу - Новомосковський район; 

3) півночі - Юр’ївський район; 

4) сходу - Богданівська сільска рада, м.Тернівка; 

5) південного сходу - Богуславська сільська рада; 

6) південного заходу - Межиріцька сільська рада, м.Павлоград; 

7) півдня - м.Павлоград; 

8) заходу - Булахівська сільська рада, Межиріцька сільська рада. 

Відстань від адміністративного центру громади до районного центру - 10 км. 

Відстань від адміністративного центру громади до обласного центру - 110 км. 

Загальна площа земель становить 45034,265га. 

Площа лісового фонду становить 5701,4583 га. Ліси змішані. 

Площа земель сільськогосподарського призначення складає 35403,9027га. 

Площа земель запасу складає 16663,4031га.  

Гідрографічна сітка сіл представлена річками Самара, Тернівка, Кочерга, шість 

озер та вісім технічних водойм.  

На території сільської ради є родовища корисних копалин: кам’яне вугілля, 

пісок. 

Демографічна ситуація, ринок праці: 

На території 45034,26 га на 01 січня 2018 року мешкають 7864осіб. Щільність 

населення – 174 осіб на 1 кв.км. 

За останні роки населення громади поступово скорочувалося. Природне 

скорочення населення становить -103 особи. Таке становище викликано внаслідок 

більшої смертності(144 осіб) від народжуваності(41 осіб). Це може мати негативні 

наслідки для розвитку громади, зменшення кількості осіб працездатного віку, 

зростання демографічного навантаження на працюючого. 
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Рис. Розподіл населення за віком 

 

Чисельність офіційних безробітних становить 39 особи, з них: чоловіків – 27, 

жінок – 12. Кількість людей, що працюють – 2501. 

На території громади зареєстровано 130 суб’єктів підприємницької 

діяльності. Кількість робочих місць становить 354. 

Стан розвитку інфраструктури: 

Система дошкільних та загальноосвітніх закладів є розгалуженою та 

відповідає системі розселення. У загальноосвітніх навчальних закладах 

спостерігається високий рівень забезпеченості кадрами на 100 учнів, але за 

структурою педагогічних кадрів спостерігається відсутність молоді, нестача 

вчителів з курсу «Захисника Вітчизни»(немає жодного спеціаліста за фахом). 

В лікувально-профілактичних закладах громади працює близько 34 

працівників, з них 8 лікарів, та 17 молодших спеціалістів з медичною освітою та 9 

технічних працівників. Забезпеченість населення лікарями складає 9,47 а середнім 

медичним персоналом 20,1 на 10 тис. населення. 

На території громади налічується:  

Сільська рада - 1; 

загальноосвітні школи І-ІІІ ст. - 2 ; 

НВК -1; 

Центр позашкільної освіти – 1; 

ДНЗ - 3; 

Відділення зв'язку - 5; 

Амбулаторії - 2; 

ФАПи - 7; 

Аптеки - 1 ; 

Храми - 4,  

Сільська споживча спілка – 3; 

Продовольчі та промислові магазини–31; 
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Кафе – 2; 

Салон Ритуальні послуги – 1; 

Салон краси – 1; 

Фермерські господарства - 24:  

ШУ Герої Космосу 

ЦЗФ «Павлоградська» 

Філія «Вантажнотранспортного Підприємства «Павлоградвантажтранс» ПАТ 

«ДТЕК Павлоградвугілля» 

Лісовий склад ПАТ «ДТЕК» Павлоградвугілля» 

Санаторій «Сонячний». 

Пріоритетною галуззю економіки громади вважається сільське господарство 

та вугільна промисловість. 

Основною галуззю в громаді є сільське господарство. 

Майже 77 % від загальної площі зайнято під сільськогосподарське 

виробництво(сільгоспугіддя). 

Природно-кліматичні умови сприяють вирощуванню всіх зернових культур 

і дозволяють отримувати високоякісне продовольче зерно. 

Загальна кількість суб’єктів господарювання -  у тому числі: 

агроформування – 28 

господарські товариства – 2 

державні підприємства - 0 

приватні підприємства – 19 

інші суб’єкти господарювання - 2 . 

На території сільської ради громадянам наділено 3121 земельних паїв, які 

знаходяться в обробітку 28 агроформувань на умовах оренди, з них 16 фермерські 

господарства, 5 приватних підприємств, 4 товариства з обмеженою 

відповідальністю, 3 – фізичні особи підприємці, 469 – громадяни, які самостійно 

обробляють належні їм земельні паї – 465 паїв. 

Основними напрямками розвитку сільського господарства громади є 

виробництво: зернових, технічних, овочевих культур. 

В агропромисловому комплексі у 2017 році продовжувалась робота по 

нарощуванню обсягів виробництва сільськогосподарської продукції, укріпленню 

матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств. 

Приділяється значна увага комплексному веденню сільськогосподарського 

виробництва. Підприємства сільської ради націлюються на виробництво як 

рослинницької так і тваринницької продукції. В структурі рослинницької продукції 

господарств є не тільки пшениця, кукурудза та соняшник, а й круп'яні культури, 

тому чи не одне з важливих питань є дотримання сівозмін, завдяки чому 

покращується структура ґрунту, ведеться боротьба з бур'янами. 

На території громади діють такі підприємства промисловості: ШУ «Герої 

Космосу», ЦЗФ «Павлоградська», Філія «Вантажнотранспортного Підприємства 
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«Павлоградвантажтранс» ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля», Лісовий склад ПАТ 

«ДТЕК» Павлоградвугілля». 

Згідно Закону України „Про державну статистику“ інформація щодо 

виробничої діяльності цих підприємств –конфіденційна. 

З метою задоволення потреб населення у широкому асортименті послуг на 

території громади працює 28 об’єктів торгівлі та надання послуг. Об’єкти торгівлі є 

майже в кожному населеному пункті громади та забезпечують товарами як 

продуктовими так і промисловими в повному обсязі. 

Перевезення пасажирів громадським транспортом за рік становить 

362,5тис.осіб/рік. Загальна кількість автомобільних маршрутів – 11. Вартість 

проїзду в автомобільному транспорті станом на 01.01.2017 року становили в межах 

від 7грн. до 36грн. Перевезення здійснюються згідно графіків безперебійно. 

За оцінкою установ НАН України за ступенем забруднення територія 

громади відноситься до категорії дуже забруднених. Така незадовільна екологічна 

ситуація негативно впливає на здоров’я населення та демографічну ситуацію, для 

якої сьогодні характерним є зниження народжуваності, зростання загальної 

смертності та погіршення епідеміологічного стану. 

Населені пункти громади не забезпечені якісними питними водними 

ресурсами. Якість води як поверхневих так і підземних водних ресурсів не 

відповідає вимогам господарського і побутового споживання. Одна з основних 

проблем забруднення водного басейну є забруднення шахтними водами. 

Загальний стан атмосферного повітря в громаді продовжує погіршуватися 

внаслідок викидів забруднюючих речовин від стаціонарних та пересувних джерел 

забруднення. Така тенденція встановилась на протязі останніх п’яти років. В 

повітрі спостерігається перевищення допустимого вмісту пилу, аміаку, діоксину 

азоту, формальдегіду, оксиду азоту, фенолу, оксиду вуглецю та інших 

забруднюючих речовин, багато з яких є канцерогенними та викликають 

респіраторні захворювання. 

Земельні ресурси громади знаходяться під значним антропогенним та 

техногенним навантаженням. Переважаючим фактором порушення земель є 

добувна промисловість. Обсяги рекультивованих земель в громаді складають лише 

50 га. Тоді як порушені землі становлять 180 га. Значний вплив на стан земельних 

ресурсів також справляє екстенсивне сільське господарство, що використовує 

монокультури і не застосовує принципи сівозміни для збереження родючості 

ґрунтів. Основними проблемами у сфері охорони довкілля громади є високе 

екологічне навантаження на одиницю площі; нестача питної води, висока 

забрудненість повітря; значна кількість порушених промисловістю земель, що не 

використовуються. Екологічні проблеми мають безпосередній вплив на стан 

здоров’я населення громади, викликаючи респіраторні, кишкові, ракові 

захворювання та обумовлюючи високу смертність. 
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Фінансово-бюджетна ситуація 
Податково-бюджетна ситуація 

Провідну частку дохідної частини місцевого бюджету становлять податкові 

надходження, що визначають фінансову забезпеченість соціально-економічного 

розвитку громади. 

Джерела наповнення бюджету: 

- податок з доходів фізичних осіб; 

- орендна плата за землю державної і комунальної форми власності; 

- земельний податок; 

- фіксований сільськогосподарський податок; 

- посилення дисципліни щодо виконання податкових зобов’язань. 

Інші джерела: 

участь органів місцевого самоврядування, громадських організацій у Міжнародних, 

Всеукраїнських та обласних конкурсах програм розвитку; 

У сучасних умовах господарювання головною метою є здатність мобілізувати 

фінансові ресурси та використати їх у напрямі, який забезпечить економічне 

зростання. Бюджетна політика громади спрямована на забезпечення фінансовими 

ресурсами першочергових потреб соціально-культурного спрямування. 

Доходи загального фонду місцевого бюджету у 2017 році складають 

97883,91740 тис. грн. питома вага власних доходів у загальному обсязі дохідної 

частини бюджету громади становить 80,3 %, субвенції 19,7 %. 

Доходи місцевого бюджету (без трансфертів) у розрахунку на 1 жителя 

громади у 2017 році становлять 11596,25 гривні. 

Капітальні видатки бюджету громади (без трансфертів) на 1 особу у 2017 році 

становлять 4290,37 гривні. 

Обсяг надходжень до бюджету громади від сплати податку на доходи 

фізичних осіб у 2017 році становить 84583,32494 тис. грн. 

Обсяг надходжень до бюджету громади від плати за землю у 2017 році 

становить 7348,84615 тис. грн. 

Обсяг надходжень до бюджету громади від сплати єдиного податку 

5094,87151 тис. грн. 

Обсяг надходжень до бюджету громади від сплати акцизного збору 120,73891 

тис. грн. 

Найбільшими джерелами власних доходів є : 

- податок на доходи фізичних осіб; 

- плата за землю. 

Найбільший внесок до наповнення бюджету забезпечує ПАТ «ДТЕК 

«Павлоградвугілля» . 

Виконавчий комітет Вербківської сільської ради має активи у сумі 

23697,94242 тис. грн. 

Залишки на рахунках у Державному казначействі: 

- на рахунках загального фонду 20405,28509 тис. грн. 

- спеціального фонду 3292,65733 тис. грн. 

Ефективність діяльності підприємств визначається їх фінансовими 

показниками, одним з яких є фінансовий результат від звичайної діяльності до 

оподаткування.  
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Відображенням всіх процесів, які відбуваються в економіці громади, є 

фінансові результати від господарської діяльності, що позначаються на рівні 

прибутковості, зменшенні частки збиткових підприємств. Метою діяльності 

кожного підприємства є одержання прибутку, оскільки саме він є основним 

джерелом поповнення власних коштів і відіграє важливе значення в забезпеченні 

платоспроможності, розвитку виробництва, запровадженні нових видів продукції, 

робіт, послуг, дає можливість вкладати кошти в інноваційно-інвестиційні проекти. 
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Результати SWOT – аналізу 

SWOT-аналіз Вербківської сільської територіальної громади був 

проведений на розширеному засіданні робочої групи, виходячи з матеріалів 

дослідження соціально-економічного стану громади та залучення до процесу 

формування сильних та слабких сторін громади місцевих експертів, 

працівників органів місцевого самоврядування. 

 

Характеристика сильних і слабких сторін сталого розвитку 

Вербківської сільської територіальної громади: 
 

SWOT по сферах 

Інфраструктура i благоустрій території 

Сильні сторони Слабкі сторони 

1. Розвиток вуличного освітлення у 

населених пунктах 

2. План будівництва водопроводів у 

селах Вербки, Морозівське і Степ 

3. Задовільний стан доріг у селах 

громади 

4. Власне комунальне підприємство 

5. Місцева пожежна охорона 

6. Освітлення від сонячних батарей 

у селі Вербки 

7. Новий дитячий садок у селі 

Вербки 

8. 50% населених пунктів ОТГ 

газифіковані   

9. Утеплені 2 школи в громаді 

1. Відсутність централізованої 

каналізації на території сіл 

2. Проблема із водовідведенням у 

приватних домоволодіннях 

(недотримання екологічних норм) 

3. Проблеми із вивезенням твердих 

побутових відходів. 

4. Відсутність схеми планування 

для всієї території громади. 

5. Населені пункти із населенням до 

30 жителів, яким потрібно 

забезпечити відповідну 

інфраструктуру 

6. Відсутність питної води у 

багатьох населених пунктах. 

7. Стан доріг у селах, віддалених від 

адміністративного центру 

8. Проблеми із доступом до 

Інтернету на територіях, відділених 

від великих населених пунктів 

9. Необхідність нести видатки на 

вуличне освітлення. 

10. Утримання освітлення на 

сонячних батареях 

11. Розташування навколо 

Павлограду – відсутність прямого 

дорожнього сполучення усіх 

населених пунктів ОТГ. 
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12. Відсутність загальнодоступного 

WI-FI  

13. Більшість будівель, які 

перебувають на балансі ради, 

вимагають капітального ремонту. 

14. Відсутність реєстру вільного 

нерухомого майна 

15. Мала активність у використанні 

вільного нерухомого майна, яке 

належить громаді (відсутність 

аукціонів на оренду і продаж) 

16. Недостатня кількість аптек в 

населених пунктах 

Шанси Загрози 

1. Можливість поселитися у с. 

Поперечне для тих осіб, котрі 

працюють на шахтах. 

2. У бюджеті є кошти на інвестиції 

(проекти розвитку) 

3. Консультаційна підтримка у 

сфері інвестиційних проектів з боку 

закордонних організацій 

1. Зростання видатків на утримання 

інфраструктури 

2. Проблеми, які створює 

присутність шахти на території 

громади 

3. Наявна інфраструктура не 

приваблює нових жителів 

Економіка 

Сильні сторони Слабкі сторони 

1. Шахти у доброму фінансовому 

стані 

2. Наявність активних підприємців, 

котрі прагнуть розвивати свої фірми 

3. Велика кількість фахівців, 

кваліфікованих та працездатних осіб 

4. Функціонування на території 

громади санаторію 

5. В наявності велика площа земель 

для сільськогосподарського 

виробництва 

1. Відсутність інформації, 

спрямованої до потенційних 

інвесторів 

2. Проблеми, зумовлені площею 

громади  

3. Високе (64%) офіційне 

безробіття (2000) – 15% реальне 

4. Відсутність загальнодоступного 

ринку для продажу товарів 

5. Відсутність навчальної 

підтримки для підприємців-

початківців 

6. Низькі зарплати  

Шанси Загрози 

1. Можливість розвитку аграрного 

виробництва  

2. Створення робочих місць 

теперішніми підприємцями 

1. Нестабільна ситуація у країні 

2. Можливість банкрутства фірм   

3. Часто змінюються юридичні 

норми для підприємців 
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3. Розвиток сільського зеленого 

туризму 

4. Здійснюються та плануються 

інвестиції в інфраструктуру 

5. Зростання доходів жителів 

6. Зайнятість у шахті (1000 осіб) 

7. Залучення інвесторів 

4. Великі відсоткові ставки за 

кредитами 

5. 17% жителів працюють поза 

громадою 

6. Старіння суспільства (2500 

пенсіонерів) 

7. Збідніння суспільства 

8. Відсутність альтернативи для 

роботи на шахті 

9. Зменшення робочих місць у 

зв'язку із закінченням терміну 

експлуатації шахт 

 

Навколишнє середовище і туризм 

Сильні сторони Слабкі сторони 

1. Багато природних ресурсів (річка, 

озера, ліси) і цікавих місць: кургани, 

Козацька паланка тощо. 

1. Підготовані туристичні маршрути  

2. Церкви 

3. Санаторій «Сонячний» 

4. Зона відпочинку в с.Морозівське  

5. Зручне транспортне сполучення 

із м. Дніпро 

6. Географічне розташування  

1. Відсутність підготованої 

туристичної пропозиції  

2. Відсутність інформації на 

Інтернет-сторінці 

3. Відсутність туристичної 

інфраструктури 

4. Відсутність парків відпочинку, 

зон відпочинку 

5. Відсутність пляжу біля річки 

6. Віддаленість сіл ОТГ від центру 

громади   

Шанси Загрози 

1. Створення місць відпочинку 

(пляжів) 

2. Залучення інвесторів 

3. Потенціал для організації 

культурних заходів великого 

масштабу 

4. Можливість активізації жителів у 

сфері сільського зеленого туризму 

(агротуризму) 

1. Шахти, які впливають на стан 

навколишнього природного 

середовища 

2. Пожежі у лісах 

3. Забруднення навколишнього 

середовища 

 

 

Суспільство, людський капітал 
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Сильні сторони Слабкі сторони 

1. Кваліфіковані кадри в системі 

освіти 

2. Розвинута позашкільна освіта 

3. Доступність коштів на 

фінансування освіти 

4. У школах працюють психологи, 

педагоги і медичні працівники 

5. Амбулаторії сімейної медицини в 

селах Вербки, В’язівок, ФАПи у 

кожному великому населеному пункті 

6. Народний аматорський 

фольклорний ансамбль «Першоцвіт» 

із с.Кочережки внесений до переліку 

нематеріальної культурної спадщини 

(ЮНЕСКО). 

7. Кваліфікований персонал сфери 

культури 

8. Музей у с.В’язівок 

9. Загальнодоступний тренажерний 

зал у с. Вербки 

10. Добра демографічна структура у 

с. Вербки (оптимально використана 

місткість школи) 

11. Спеціалісти і техніки з громади, 

котрі на даний час працюють у 

Павлограді 

1. Матеріально-технічний стан 

школи у сКочережки 

2. Позашкільна освіта доступна 

тільки до 15 год.   

3. Недостатня кількість місць у 

дошкільних закладах 

4. Відсутність будинку культури у 

с.Вербки 

5. Мала активність неурядових 

організацій 

6. Відсутність інфраструктури, 

пристосованої до осіб з обмеженими 

фізичними можливостями 

7. Поганий стан спортивних залів 

8. Погана демографічна ситуація 

(велика кількість старших осіб) у 

всіх населених пунктах, крім с. 

Вербки 

9. Недостатній розвиток гуртків у 

будинках творчості у віддалених 

селах громади 

10. Недостатня кількісь 

кваліфікованих медичних 

працівників 

11. Відсутність надання житла для 

педагогічних та медичних 

працівників в населених пунктах 

12. Неналежна якість медичних 

послуг  

Шанси Загрози 

1. Можливість організації 

професійної освіти 

2. Запровадження платних освітніх 

послуг 

3. Передача сфери охорони здоров’я 

у компетенцію громади 

4. Виготовлення проектно- 

кошторисної документації 

будівництва культурного комплеку у 

центральній садибі громади в 

с.Вербки та його будівництво 

5. Виготовлення проектно- 

1. Демографічні проблеми й 

міграція за кордон 

2. Вік більшості кваліфікованих 

працівників закладів громадського 

користування становить більше 45 

років 

3. Випускники після здобуття 

освіти рідко повертаються у села 

4. Можливі проблеми, пов’язані із 

тим, що до компетенції громади 

перейде сфера охорони здоров’я 
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кошторисної документації зони 

відпочинку у центральній садибі 

громади в с.Вербки та її будівництво 

6. Велика кількість жителів, котрі 

хочуть займатися спортом 

7. Надання соціального житла для 

працівників медицини та педагогів 

 

SWOT загальний 

 

Сильні сторони Слабкі сторон 

1. В наявності велика площа земель 

для сільськогосподарського 

виробництва  

2. Шахти у доброму фінансовому 

стані 

3. Зона відпочинку в с. Морозівське –

для розвитку сільського зеленого 

туризму 

4.  Багато природних ресурсів (річка, 

озера, ліси) і цікавих місць: кургани, 

Козацька паланка тощо. 

5. Функціонування на території 

громади санаторію 

6. Географічне розташування, зручне 

транспортне сполучення із м.Дніпро 

7. Власне комунальне підприємство 

8. Функціонування ЦНАПу 

9. Місцева пожежна охорона 

10. Велика кількість фахівців, 

кваліфікованих та працездатних осіб 

11. Сильна позиція голови громади 

12. Розвиток вуличного освітлення у 

населених пунктах 

1. Стан доріг у селах, віддалених від 

с.Вербки 

2. Відсутність питної води у багатьох 

населених пунктах. 

3. Відсутність централізованої 

каналізації на території громади 

4. Проблеми із вивезенням твердих 

побутових відходів. 

5. Відсутність схеми планування для 

всієї території громади. 

6. Розташування навколо Павлограду 

– відсутність прямого дорожнього 

сполучення усіх населених пунктів 

ОТГ. 

7. Віддаленість сіл ОТГ від центру 

громади 

8. Погана демографічна ситуація 

9. Населені пункти із населенням до 

30 жителів, яким потрібно 

забезпечити відповідну 

інфраструктуру 

10. Високе безробіття. 

11. Відсутність туристичної 
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13. Велика кількість молодих 

працівників в адміністрації 

14. Кваліфіковані кадри в системі 

освіти 

15. Розвинута позашкільна освіта 

16. Хор із Кочережок, який виконує 

козацькі пісні, що внесені до переліку 

нематеріальної культурної спадщини 

(ЮНЕСКО) 

17. Музей у В’язівку 

18. Загальнодоступний тренажерний 

зал у Вербках 

19. Організація підвезення громадян 

та працівників до адміністративного 

центру 

20. Співпраця з депутатами і 

старостами 

інфраструктури 

12. Недостатня кількісь 

кваліфікованих медичних 

працівників, відсутність надання 

житла для медичних працівників в 

деяких населених пунктах 

13. Більшість будівель, які 

перебувають на балансі ради, 

вимагають капітального ремонту. 

14. Відсутність належного 

інформування жителів про діяльність 

громади 

15. Відсутність навчальної підтримки 

для підприємців-початківців 

16. Відсутність аптек в населених 

пунктах 

17. Відсутність дільничного 

інспектора з прив’язкою до громади/ 

Безпека в громаді 

18. Відсутність парків відпочинку, 

зон відпочинку 

19. Недостатня кількість місць у 

дошкільних закладах 

20. Відсутність будинку культури у 

с.Вербки 

21. Недостатня кількість відповідно 

підготованих фахових спеціалістів. 

22. Недостатній розвиток гуртків у 

будинках творчості у віддалених 

селах громади 

23. Позашкільна освіта доступна 

тільки до 15 год 

24. Мала активність жителів у 

співпраці з адміністрацією 
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Шанси Загрози 

1. Залучення інвестицій 

2. Можливість розвитку аграрного 

виробництва  

3. Розвиток сільського зеленого 

туризму 

4. Пряме сусідство із Павлоградом 

5. У бюджеті є кошти на інвестиції в 

інфраструктуру 

6. Передача сфери охорони здоров’я у 

компетенцію громади 

7. Надання соціального житла для 

працівників медицини та педагогів 

8. ПКД будівництва культурного 

центру у с.Вербки 

9. Створення місць відпочинку, пляжів 

10. Можливість додаткового навчання 

працівників 

11. Консультаційна підтримка у сфері 

інвестиційних проектів з боку 

закордонних організацій 

12. Потенціал для розвитку спорту, 

значна кількість жителів, які хочуть 

займатися спортом 

1. Погіршення демографічної 

ситуації 

2. Можливість призупинення 

реформи децентралізації. 

3. Зростання видатків на утримання 

інфраструктури 

4. Проблеми, які створює 

присутність шахти на території 

громади 

5. Нестабільна ситуація у країні 

6. Старіння суспільства (2500 

пенсіонерів) 

7. Зменшення робочих місць у 

зв'язку із закінченням терміну 

експлуатації шахт 

8. Забруднення навколишнього 

середовища 

9. Випускники після здобуття освіти 

рідко повертаються у села 

10. Пожежі в лісах 
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3. Цілі та пріоритети розвитку територіальної громади  

 

Головною метою економічного, соціального та культурного розвитку 

Вербківської сільської ради на 2018 рік є забезпечення оптимального балансу 

інтересів держави, місцевих органів влади та самоврядування, відновлення 

економічного зростання, поліпшення рівня і якості життєдіяльності населення, 

створення сприятливих умов для гармонійного розвитку особистості на основі 

підвищення конкурентоспроможності та рівня інвестиційної привабливості 

громади.  

Головними пріоритетами в роботі сільської ради щодо соціально-

економічного розвитку сіл відповідно до Стратегії розвитку 

Дніпропетровської області на період до 2020 року, та в межах компетенції, 

визначеної чинним законодавством, на 2018 рік визначено: 

1) Економічний розвиток громади: 

Для стабільного економічного розвитку будь-якій громаді України потрібні 

додаткові ресурси, зокрема, у вигляді зовнішніх інвестицій. Не є 

виключенням і Вербківська сільська територіальна громада, де наявні усі 

передумови для розвитку міцних високопродуктивних підприємств 

агропромислового комплексу. Але для цього потрібні певні організаційні 

заходи, нові технології та потужне фінансування. Разом із об’єктами 

виробництва необхідно паралельно створювати систему зручного збуту та 

розвиток переробної промисловості. 

Позитивні зміни в економіці громади є неможливими також без розвитку 

підприємництва. Особливо це стосується малого підприємництва, як 

найбільш гнучкої за відношенням споживчого попиту ланки. Обов’язковою 

для економічного розвитку є діяльність зі створення позитивного іміджу 

громади. Усі зазначені заходи сприятимуть прогресивному розвитку 

громади. 

 

Диверсифікація структури місцевої економіки 

Розвиток агропромислового комплексу. 

Впроваджувати диверсифікацію, або ж збільшення діапазону видів 

діяльності та проникнення в нові сфери господарювання в громаді та в 

структурі місцевої економіки з освоєнням нових виробництв різнопрофільної 

продукції. Виділити земельну ділянку (сприяти об'єднанню зацікавленим 

власникам земельних паїв) для розміщення інфраструктурних об'єктів, які 

будуть сприяти розвитку агровиробників (довготермінове зберігання 

продукції, мініцехи переробки, будівництво олійниці, заготівельні пункти та 

ін.).Створити замкнений цикл виробництва продукції.  

Для розвитку агропромислового комплексу впроваджувати в 

приватних домоволодіннях суміжні напрямки: тепличне господарство, 
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овочівництво та садівництво, або ж садівництво та бджільництво і ін. Це 

дасть змогу збільшити прибуток домогосподарств та підвищити рівень життя 

населення. 

Визначити конкретні потреби сільгоспвиробників (фінансові 

інструменти, технічна підтримка, ринки збуту, система зберігання, переробки, 

сертифікації, навчання, консультування). Для цього необхідно провести аналіз 

ситуації в цій сфері. 

2) Створення привабливого сільського середовища для суспільства. 

 

Створення привабливого сільського середовища нашої громади для 

суспільства – це розширення можливостей і свобод сільських жителів, які 

дозволяють їм прожити довге, здорове та продуктивне життя, мати стабільні 

засоби існування та мати змогу задовольняти свої фізичні, духовні, соціальні 

потреби, при цьому, приймаючи активну участь у сталому розвитку сільського 

господарства та сільських територій.  

Для підвищення привабливості території нашої громади необхідно 

створити: 

- сталий розвиток; 

- створення нових можливостей для працевлаштування, особливо 

молоді та жінок; 

- вільний доступ до сучасних інформаційних та комунікаційних 

технологій. 

- підвищення доходів населення та покращення демографічної 

ситуації на селі; 

- підтримка та покращення життєвих умов і добробуту сільських 

жителів, надання їм кращого доступу до базових послуг; 

- підвищення усвідомлення, розуміння та мотивації сільських 

жителів у залучені їх до процесів локального розвитку; 

- захист місцевих традицій та культурної спадщини: збереження і 

відновлення місцевої архітектури, культурних пам’яток, природних 

ландшафтів, облаштування та окультурення місцевих водойм, екологічне 

очищення та прибирання територій.  

- розвиток несільськогосподарської економічної діяльності – 

рибництво, деревообробка, будівництво, сфера побутових і споживчих послуг, 

сільський та аграрний туризм тощо; 

- підвищення рівня знань та практичних навичок у сільських 

громадян – через проведення тренінгів для економічних суб’єктів за новітніми 

технологіями господарювання у сільській місцевості, через організацію 

дистанційного навчання сільського населення, розвиток навичок сільських 

активістів у підготовці і реалізації локальних стратегій, проведенні 

презентацій, візуалізації, в організації колективних дій.; 

- розвиток місцевої інфраструктури через розширення базових 

послуг для: 
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сільської економіки - розбудова загальної та рекреаційної 

інфраструктури, комунікаційних та інформаційних мереж;  

створення місцевих продовольчих ринків; 

- з надання освітніх послуг, охорони здоров’я, та рекреації, послуг у 

сфері дозвілля, відпочинку та культури; 

- відродження та розвиток села - покращення оточуючого сільського 

середовища, розширення громадських послуг:  

- освітлення, прибирання, озеленення вулиць, ремонт будівель 

комунальної власності для громадських цілей та розвитку 

мікропідприємництва; 

 

Закріплення молоді для життя та праці на селі завдяки формуванню 

продуктивної зайнятості та інноваційним проектам в різних секторах 

сільської економіки  

Бюджетна підтримка молодих сімей щодо доступу на ринок житла для 

реалізації конституційного права громадян України на житло. Створення 

сприятливих умов для розвитку молодіжного житлового будівництва, 

залучення та запровадження нових фінансово-кредитних механізмів, 

спрямованих на вирішення житлових проблем молоді та підтримку 

будівельного комплексу, як безпосередньо будівельних підприємств, так і тих 

галузей виробництва, які обслуговують будівництво; створення нових робочих 

місць; формування сучасних ринкових відносин у житлово-експлуатаційній 

сфері; покращення демографічного становища громади. 

Розвиток підприємництва 

Привабливі умови та можливості для розвитку підприємницької діяльності 

сприятимуть фінансовій незалежності громади. Доцільно сприяти 

переорієнтації підприємців з торгівлі на інші види діяльності (розвивати 

інноваційні, альтернативні виробництва, сфери послуг тощо) шляхом 

навчання заінтересованих осіб створювати підприємства, консультувати їх з 

питань розробки бізнес-планів, розвитку соціальних підприємств. 

 

Створення зони сприятливих умов для розвитку бізнесу. 

Створення організаційних та інституційних умов для підприємців: 

спрощення процедур реєстрації підприємств, сплата податків для ФОП, 

зменшення податків, об’єднання підприємців для захисту спільних інтересів, 

розвиток нових напрямів роботи, проведення консультацій, навчання, обмін 

досвідом, стажування (в інших регіонах України, за кордоном) щодо 

створення організаційних та інституційних умов. 

 

Організація навчання основам підприємницької діяльності  

Створення постійно діючої системи навчання підприємців-початківців 

основам бізнесу шляхом залучення потенційних надавачів послуг з навчання. 

Нові знання та навички в перспективі сприятимуть створенню підприємств, 

зокрема, соціальних, та появі в громаді нових послуг і товарів (зокрема, 
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надання послуг з ремонту автомобілів, СТО різного рівня, умов для 

відпочинку водіїв, торгові точки з продажу запчастин, розвиток регіонального 

туризму, аграрного туризму, сучасного фермерства, відкриття мінімаркетів, 

магазинів екопродуктів, заправочних станцій, книжковий магазин, організація 

маршрутного автобусу із сполученням сел внутрішніх громад в центральною 

садибою, банкомат, мобільний зв’язок, ритуальні послуги, салони краси, 

мережі широкосмугового доступу в громаді до Інтернет, тощо), проводить 

низку семінарів за темами щодо основ бізнесу, пошуку ідеї, розробки 

концепції бізнесу, маркетингу, з наступним консультаційним супроводом 

розробки інвестиційних проектів та бізнес-планів. 

 

 

3)Створення позитивного іміджу громади 

 

Маркетинг та Брендинг території громади. 

 

Маркетингові дослідження щодо потреб громади в товарах та 

послугах. 

Проведення дослідження попиту споживачів (опитування мешканців) 

щодо товарів та послуг яких не вистачає (на думку мешканців громади), 

доведення результатів дослідження до підприємців у вигляді маркетингової 

інформації для створення нових підприємств, або видів діяльності. 

Проведення громадських слухань, визначення пріоритетів, розробка 

конкретного плану на впровадження/покращення цих послуг. Доведення його 

до громадськості. 

 

Ідентифікація села - пошук спільних цінностей та символів громади. 

Збудований в’їзний знак в адміністративному центрі громади с. Вербки, 

брендувати як візитну картку громади. Створення нових брендових об’єктів: 

хвойний ліс, спортивний стадіон, культурний центр, зона відпочинку із 

залученням зеленого туризму, музей. Залучати меценатів, проводити 

фестивалі народної/козацької пісні, танцю, вечорниці, національної їжі, 

екопродукції.  

 

Розробка Інвестиційного паспорту громади. 

 

Складання інвестиційного паспорту громади з використанням системи 

візуальної ідентифікації громади. 

 

4)Створення комфортних умов на території громади 

 

У громаді мають бути створені всі умови для комфортного життя 

кожного жителя громади: упорядковане зручне місце проживання з 

розвинутою інфраструктурою, освітленням, енергозбереженням, гарними 

дорогами, тротуарами, зручною транспортною розв’язкою, з чисельними 
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місцями для відпочинку – культурним центром, скверами та чистими парками, 

спортивними та дитячими майданчиками.  

 

Сворення системи збору та утилізації відходів: 

 

Організація збирання та вивезення сміття. 

Організація збирання та вивезення сміття. 

Організація схеми збру ТПВ, достатньої кількості місць для збору 

сміття, системне збирання сміття та його вивезення на території усієї громади. 

Забезпечення необхідної кількості сміттєвих баків із кришками. Знищення 

влітку бур’янів та карантинних рослин (амброзії).  

Проведення ліквідації стихійних сміттєзвалищ із залученням членів 

громади. 

Зобов’язати підприємства, підприємців та власників приватних 

домогосподарств наводити порядок в радіусі від 20 до 50 метрів навколо 

власних або орендованих ділянок.  

 

Впровадження системи роздільного збирання сміття. 

Установка відповідних контейнерів, визначення місць для 

великогабаритних відходів, місць для збирання будівельних відходів. 

Створення пункту збору відсортованого сміття, утилізації меблів, 

комп'ютерної та побутової техніки, організація роботи диспетчерського 

пункту (телефонної гарячої лінії) для прийому заявок на його вивезення. 

Запровадження енергоефективні технології сортування, переробки та 

утилізації сміття (аналіз доцільності будівництва заводу по утилізації, 

сортувальної лінії). Проведення інформаційної кампанії для населення. 

 

Забезпечення екологічно-безпечного стану території громади. 

Забезпечення належного санітарного та екологічного стану на території 

громади, зокрема зменшення викидів диму й шкідливих газів в атмосферу, 

розчищення русла річки Самара, а також розчищення водойм(ставків) в селах 

громади.  

 

Встановлення громадських туалетів. 

Встановлення громадських туалетів у місцях скупчення людей – біля 

кладовищ, біля дитячих майданчиках, зонах відпочинку, тощо. 

 

5)Ремонт доріг та придорожньої інфраструктури 

 

Забезпечення на всій території громади будівництва та ремонту доріг, 

пішохідних доріжок, місць для паркування автотранспорту, зупинок з 

навісами. Обмеження заїзду (частково в’їзду на деяких вулицях громади) 

вантажного транспорту, сільськогосподарської техніки в жилі зони. 

 

6)Модернізація інфраструктури та благоустрій громади 
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Створення комунального сервісного підрозділу для благоустрою та 

озеленення місць громадського відпочинку, облаштування місця для ринку 

сільськогосподарської продукції.  

Добудова та модернізація шкіл, будівництво зони відпочинку та 

культурного комплексу в с.Вербки, фінансування роботи творчих кружків у 

школах та Центрі позашкільної освіти, модернізація дитячих садочків. 

Збільшення кількості зелених насаджень. 

Озеленення громади, створення нових паркових зон для відпочинку, 

облаштування зон для відпочинку й дозвілля на березі річок. Впорядкування 

прибудинкових територій.  

Облаштування місць громадського відпочинку. 

Запровадження практики централізованого дизайну простору громади та 

насичення його брендовими спорудами. Створення майданчиків для молоді, та 

інших місць громадського відпочинку (вуличні дискотеки, кафе, 

комп’ютерний клуб, сільський будинок культури, дитячі та спортивні 

майданчики) з дотриманням правил та вимог щодо безпеки дітей. Компактне 

розміщення послуг відпочинку у громадському просторі.  

 

Збільшення кількості спортивних об’єктів. 

Створення спортивних майданчиків (футбольне поле, баскетбольний 

майданчик, спортзал, тенісні майданчики, дитячі спортивні майданчики, 

тренажерний зал). Облаштування стадіонів в школах, використання 

центрального стадіону в селі Вербки для проведення будь-яких спільних 

заходів громади (спортивних змагань, конкурсів, ярмарок тощо).  

 

7)Створення енерго- та ресурсо- заощадливої системи 

енергопостачання громади: 

 

Енергомодернізація будівель. 

Проведення енергоаудиту комунального сектору, утеплення всіх 

навчальних закладів громади, заміна вікон на енергозберігаючі. Використання 

альтернативних видів енергії для світло- та теплозабезпечення комунальних 

закладів.  

 

Будівництво соціального житла 

Створення сприятливих умов для розвитку молодіжного житлового 

будівництва для молодих спеціалістів громади та для учасників бойових дій 

АТО. 

 

Забезпечення належного водопостачання. 

Водозабезпечення питною водою громади, приєднання до існуючих 

мереж, будівництво і розробка свердловин питної води. 

 

Нічне освітлення вулиць. 
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Реконструкція нічного освітлення території громади. Забезпечення 

енергоефективного нічного освітлення вулиць сіл громади. 

 

8)Формування свідомої та активної громади 

Удосконалення відносин у громаді: 

Ціла низка проблем громади пов’язана з неналежною якістю відносин 

між різними верствами громади. Тому нагальним є завдання щодо розвитку 

людських ресурсів, зокрема, передусім створення системи комунікації з 

громадою. Розвиток територіальної громади зможе забезпечити ініціативні, 

активні представники громадськості, залученої до вирішення питань, що 

пропонуються органами місцевого самоврядування. 

 

Розробка системи комунікації з громадою. 

Розробка комплексної інформаційної політики та системи комунікацій з 

громадою, втілення сучасних підходів та практик у розвиток місцевого 

самоврядування й громадської активності. 

 

Впровадження практики діалогу з важливих питань громади. 

 

Обговорення важливих питань для громади в колективах навчальних 

закладів, трудових колективах установ та підприємств, проведення 

громадських слухань. 

Створення зворотнього зв’язку громади з органом місцевого 

самоврядування через сайт громади для діалогу з важливих питань 

громади. 

Створення в старостинських округах дошок оголошень для 

висвітлення інформації про діяльність громади. 

 

Системне інформування та навчання членів громади. 

Системне інформування громади через відповідні канали інформації 

(інтернет-ресурси, сайт громади, газети тощо), через створення системи 

навчання та перепідготовки, підвищення кваліфікації тощо (зокрема 

дорослих), надання правових знань населенню. 

 

9)Розвиток громадських структур об’єднаної громади 

 

Підтримка громадських ініціатив. 

Запровадження конкурсу проектів громадських ініціатив, спрямованих 

на вирішення виявлених проблем громади, підтримку громадських ініціатив, 

розвитку самоорганізації серед населення (в тому числі, перш за все молоді), 

професійного фандрейзингу через залучення грошових коштів та інших 

ресурсів (людських, матеріальних, інформаційних тощо), які організація не 

може забезпечити самостійно, та які є необхідними для реалізації проекту. 

Виділення фінансування з місцевого бюджету для реалізації проектів-

переможців (на умовах співфінансування з боку переможців конкурсу). 
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Створення клубів за інтересами. 

 

Розвиток органів самоорганізації населення та інших громадських 

об’єднань. 

Розвиток структур ОСН (органів самоорганізації населення), 

громадських організацій (їх асоціацій або об’єднань) для виявлення та 

вирішення спільних проблем громади. Створення платформи та формування 

простору (через веб-сайт) для спілкування місцевих активістів та всіх охочих. 

 

Створення фонду громади. 

Створення умов у громаді для стимулювання розробки і реалізації 

соціальних проектів через акумуляцію та розподіл ресурсів (на конкурсній 

основі) фонду громади. Можливі теми проектів: ототожнення мешканців із 

місцем проживання; розвиток соціальної інфраструктури громади; 

«громадський догляд» за ландшафтом та архітектурою; виконання заходів з 

метою покращення матеріальних умов (стандартів) життя в громаді; вплив на 

нематеріальні цінності (духовні): почуття спільноти, співвідповідальність, 

зв’язки між поколіннями тощо. 

 

 

10)Створення безпечної громади 

 

Запровадження моделі «Європейська безпечна громада» в частині 

громадського порядку, створення статусу тихої та спокійно громади. 

 

Охорона прав жителів громади. 

Забезпечення охорони законних прав та інтересів жителів територіальної 

громади шляхом створення громадських формувань з охорони громадського 

порядку, патрулювання території.  

Проведення профілактичної та правової роботи з людьми, «За здоровий 

спосіб життя!».  

Проведення публічних зустрічей з представниками правоохоронних 

органів, муніципальних підрозділів охорони правопорядку; організація 

цілодобової системи відеоспостереження.  

Створення опорного пункту по охороні правопорядку в громаді з 

патрулюванням. Виділити приміщення для його розміщення, орг.техніку, 

забезпечити оплату комунальних послуг, виділення автомобіля для 

патрулювання та забезпечення пальним. 

Залучення членів громади для створення добровільного формування по 

охороні правопорядку.  

Основними завданнями добровільного формування буде надання 

допомоги органам внутрішніх справ у забезпеченні громадського порядку і 

громадської безпеки, запобігання адміністративним проступкам і злочинам.  

Члени громадських сформувань можуть залучатися до патрулювання, 

виставлення постів на вулицях, у місцях компактного проживання громадян, 
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розташування підприємств, установ і організацій, навчальних закладах. 

Провести інструктажі з їхніх повноважень. 

Розробка проекту Пожежної охорони в громаді. 

 

Нейтралізація бродячих собак. 

Проведення стерилізації та чіпування бродячих собак та котів. 

Витіснення бездомних собак з території громади за допомогою спеціально 

підготовлених засобів, які не завдають шкоди здоров’ю тварин. 

 

11) Забезпечення високої якості життя громадян 

 

Важливою складовою формування бажаного майбутнього громади є 

розвиток соціальної сфери громади з високою якістю життя. Це передбачає, 

зокрема, створення сучасної освітянської інфраструктури, формування високої 

культури поведінки громадян та розбудову системи соціального захисту 

населення. 

Створення сучасної освітянської інфраструктури: 

 

Комфортний заклад освіти. 

Створення комфортного і безпечного навчального середовища в 

сучасних закладах освіти для всіх суб’єктів педагогічного процесу. Системна 

перебудова компонентів освітянського середовища (просторово-предметного, 

змістовно-методичного, комунікативно-організаційного). 

 

Конкурентоспроможний заклад освіти. 

Індивідуалізація освітніх програм для забезпечення максимальної 

успішності різних груп дітей (мешканців громади) в умовах навчального 

закладу. Варіативна освіта мешканців громади з урахуванням їх 

індивідуальних запитів в процесі успішної діяльності. Збільшення 

контингенту учнів і вихованців; створення програми «Партнери в навчанні»; 

реалізація стратегії презентації закладів освіти на ринку освітянських послуг. 

Залучення 100% контингенту потенційних вихованців і учнів, розширення 

ЗНЗ у складі НВК, підвищення ефективності та якості освітніх послуг, 

входження до рейтингу кращих закладів освіти району. 

 

Формування високої культури: 

 

Екологічне виховання мешканців. 

Проведення зустрічей з жителями громади (перш за все дітьми) та 

обговорення методів покращення екологічної ситуації.  

 

Сприяння духовному зростанню громадян. 

Створення системи залучення молоді до проектів проведення 

змістовного дозвілля. Створення центру змістовного дозвілля та духовного 
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розвитку молоді. Вивчення запитів населення та формування напрямів 

організації змістовного дозвілля. Створення інфраструктури для реалізації 

напрямків змістовного дозвілля. Формування культурних традицій, 

проведення культурно-масових заходів, збереження та популяризація подій 

історичного минулого та зв’язок із майбутнім, виховання нових традицій 

духовної культури в громаді. Використання заходів і програм навчання 

духовних храмів для виховання дітей, просування сімейних цінностей, 

підвищення свідомості людей, духовного зростання. 

 

Удосконалення системи соціальних послуг та соціального захисту 

населення 

 

Проведення моніторингу потреб жителів громади у соціальних послугах. 

Проведення моніторингу потреб у соціальних послугах та створення їх 

реєстру (здійснення пошуку джерел фінансування для їх задоволення). 

Розробка нормативно-правової бази для регламентацій та організації 

соціальних послуг у територіальній громаді (у тому числі для організації 

роботи альтернативних фахівців). 

 

Створення мережі (інфраструктури) закладів з надання соціальних послуг. 

Проведення перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців, які 

надають соціальні послуги. Доповнення Статуту громади про права мешканців  

 

Створити систему якісної медичної допомоги.  

Умови для відкриття центру первинної медико-санітарної допомоги та 

двох амбулаторій громади. 
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4. Основні завдання та механізм реалізації Плану соціально-

економічного розвитку громади 

 

Агропромисловий комплекс: 

 сприяння впровадженню новітніх та ресурсозберігаючих 

технологій: 

 активізація селекційної роботи в рослинництві та вжиття заходів 

щодо боротьби з хворобами рослин; 

 придбання сільськогосподарської техніки, з метою впровадження у 

виробництво технологій з мінімальним обробітком ґрунту; 

 стабілізація та збільшення поголів’я худоби та птиці всіх видів по 

всім категоріям господарств, з одночасним збереженням маточного поголів’я; 

 подальше покращення генетичного потенціалу тварин за рахунок 

впровадження штучного запліднення тварин або використання для 

відтворення атестованих та допущених плідників; 

 збереження тенденції по збільшенню та покращенню показників 

продуктивності тварин; 

 покращення показників по використанню маточного поголів’я; 

 зміцнення і покращення кормової бази, умов по утриманню, 

вирощуванню та розведенню тварин за рахунок застосування в виробництві 

елементів мало витратних технологій; 

 активізація роботи щодо проведення ідентифікації та реєстрації 

сільгосптварин в господарствах всіх форм власності; 

 здійснення постійного контролю за юридичним оформленням 

договорів оренди на землі запасу, резерву та невитребувані паї з метою 

наповнення місцевих бюджетів; 

 залучення інвестицій. 

Реалізація державної підтримки в аграрному секторі сприятиме 

позитивним відтворювальним процесам, тому основними напрямками 

державної підтримки в аграрній галузі необхідно вважати: 

 відновлення доплати з бюджету за реалізованих на забій свиней та 

ВРХ підвищеної вагової категорії; 

 підтримка підприємств агропромислового комплексу через 

механізм здешевлення кредитів; 

 компенсація за посів озимих і ярих культур; 

 компенсація вартості закуплених мінеральних добрив 

вітчизняного виробництва; 

 часткове відшкодування вартості закуплених племінних телиць, 

нетелів та корів молочного, м'ясного і комбінованого напряму продуктивності; 

 доплата за реалізацію вовни. 

Очікувані результати: 

 Збільшення ефективності сільськогосподарського виробництва. 
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 Підвищення доходів індивідуальних домогосподарств. 

 Збільшення об‘ємів сільськогосподарського виробництва та податкових 

надходжень. 

 Покращення доступу сільгоспвиробників до фінансування. 

 Покращення доступу сільгоспвиробників до місцевого, національного та 

міжнародного ринків. 

 

Розвиток сфери обігу споживчих товарів та послуг 

 

З метою подальшого розвитку внутрішнього ринку споживчих товарів, 

покращення якості торгівельного обслуговування населення в 2016 році 

передбачається здійснити комплекс заходів щодо збереження діючих та 

розвиток мережі підприємств роздрібної торгівлі, так як торгівля відіграє 

значну роль у формуванні дохідної частини місцевого бюджету та 

забезпеченні зайнятості населення.  

З метою задоволення потреб населення у широкому асортименті послуг 

у достатній кількості, передбачається активізувати роботу щодо формування 

інфраструктури мережі підприємств сфери послуг шляхом вивчення потреб 

населення в необхідності організації того чи іншого виду побутових послуг на 

території сільської ради та сприянні якісного і цільового підходу до видачі 

одноразової допомоги безробітним для організації підприємницької 

діяльності. 

Планується провести роботу з виявлення суб’єктів підприємницької 

діяльності, які надають населенню побутові послуги без реєстрації або 

неповністю сплачують податки і вжити дієвих заходів щодо їх легалізації. 

Протягом року провести роботу по недопущенню продажу 

неповнолітнім алкогольних напоїв і тютюнових виробів. 

Висвітлювати проблемні та перспективні питання розвитку сфери 

торгівлі, громадського харчування, послуг в засобах масової інформації. 

 

Соціальна політика 

Заробітна плата 

Основною метою програми щодо збільшення грошових доходів 

населення залишається забезпечення випереджаючого зростання номінальної 

заробітної плати по відношенню до споживчих цін, збереження реальної 

заробітної плати працівників, зайнятих в економіці громади. 

Основні пріоритетні напрямки розвитку Вербківської сільської 

територіальної громади на 2018 рік є: 

своєчасна виплата заробітної плати; 

підвищення рівня доходів населення; 

сприяння повній продуктивній зайнятості. 

Враховуючи подальше реформування системи оплати праці 

середньомісячна заробітна плата по громаді у 2018році збільшиться на 4,7% у 



36 
 

 

порівнянні з минулим роком і становитиме 8795 грн. на одного штатного 

працівника. 

Збільшення заробітної плати відбудеться у всіх галузях економіки. 

Складовими зростання заробітної плати є підвищення рівня 

мінімальної заробітної плати, шляхом ефективного використання робочого 

часу, нарощування валової продукції сільського господарства та 

промисловості. 

Підвищення розміру мінімальної заробітної плати, рівня пенсійного 

забезпечення та соціального захисту населення сприятимуть подальшому 

зростанню грошових доходів населення. 

 

 

 

 

Зайнятість населення та ринок праці 

 

Наявність достойно оплачуваних робочих місць є одним з ключових 

факторів, які визначають здатність території утримувати населення. 

Сільськогосподарське виробництво – галузь, яка на протязі багатьох років 

забезпечувала більшості жителів громади заробітком, – зазнала суттєвих 

структурних змін, і тепер не потребує такої кількості робочих рук. Таким 

чином, для збереження трудових ресурсів у громаді виникла потреба створити 

робочі місця у сферах, що не відносяться до сільськогосподарського 

виробництва. Члени робочої групи з розробки Плану обговорювали такі 

можливості для самозайнятості мешканців, як сільський зелений туризм, 

сфера інформаційних технологій та розвиток приватного підприємництва. 

Також додаткові зусилля слід спрямувати на покращення забезпечення 

громади кадрами освіти, охорони здоров‘я, а також робітничими професіями. 

Для цього необхідно створювати нові робочі місця, підвищувати якість 

трудових ресурсів, покращувати кадрове забезпечення. 

При виконанні завдання з підвищення якості трудових ресурсів 

громади необхідно виконати такі заходи: 

Створення у навчальних закладах, що знаходяться на території громади 

матеріальної бази для покращення професійної підготовки у сфері 

інформаційних технологій, сільського зеленого туризму, тепличних 

господарств, садівництва.   

Запровадження навчання для підвищення фінансової грамотності 

фермерів.   

Проведення конкурсів з підтримки молоді, зацікавленої у переселенні в 

сільську місцевість.  

При виконанні завдання щодо сприяння самозайнятості населення у 

громаді необхідно виконати такі заходи: 

Підтримка самозайнятості населення на селі, сприяння розвитку 

індивідуального підприємництва у сільській місцевості.  
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Надання консультативного супроводу для особистих селянських 

господарств, ініціатив зі створення малих підприємств у сільській місцевості. 

У результаті виконання даних заходів очікується розширення сфери 

застосування праці за рахунок працевлаштування, підвищиться професійна 

підготовка спеціалістів та кваліфікованих робітників відповідно до потреб 

ринку, створяться умов для самостійної зайнятості та соціальна підтримка 

незайнятих громадян. 

 

Соціальний захист 

 

З метою соціального захисту найбільш вразливих верств населення 

громади в 2018 році планується здійснити ряд заходів: 

сприяти в забезпеченні своєчасної, в повному обсязі виплату 

державних соціальних допомог, пільг та житлових субсидій: 

 сприяти в забезпеченні своєчасної виплати допомоги сім’ям з 

дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям інвалідам та 

тимчасової державної допомоги дітям; 

 контролювати своєчасну виплату державну допомогу на дітей 

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в 

дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях; 

 сприяти у наданні пільг та житлових субсидій населенню на 

оплату електроенергії, природного газу, житлово-комунальних послуг, 

придбання твердого палива та скрапленого газу, надання пільг з послуг 

зв’язку, інших передбачених законодавством пільг; 

 забезпечити санаторно-курортним лікуванням й оздоровленням за 

рахунок коштів місцевого бюджету найбільш вразливих верств населення 

громади, інвалідів, дітей інвалідів, дітей, батьки яких є учасниками АТО, дітей 

сиріт,ветеранів війни – учасників бойових дій; 

 сприяти влаштуванню (за потреби) до будинків – інтернатів 

(пансіонатів) громадян похилого віку, осіб з інвалідністю та дітей інвалідів 

відповідно до поданих заяв і документів до реабілітаційних установ; 

 створення на території громади геріатричного центру; 

 надання матеріальної допомоги найбільш вразливим верствам 

населення, учасникам антитерористичної операції, сім’ям загиблих учасників 

АТО, сім’ям, чиї рідні перебувають у полоні або мають статус зниклих 

безвісти, особам, які переміщуються з районів проведення АТО, ветеранам та 

учасникам війни, інвалідам, військовослужбовцям, які брали участь у бойових 

діях та іншим пільговим категоріям; 

 надання матеріальної допомоги онкохворим та людям з 

хворобами, які потребують постійного медикаментозного лікування; 

 подання відповідно до законодавства одноразової допомоги 

громадянам, які постраждали від стихійного лиха, сили непереборної сили та 

пожеж; 
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 створення безперешкодного середовища для мало мобільних 

категорій населення; 

 забезпечення виконання функцій органу опіки та піклування над 

повнолітніми недієздатними особами, цивільна дієздатність яких обмежена; 

 здійснення згідно із законодавством заходів соціального 

патронажу щодо осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або 

позбавлення волі на певний строк; 

 здійснення відповідно до закону заходів, спрямованих на 

запобігання бездомності осіб; 

 відведення у першочерговому порядку учасникам бойових дій 

відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, 

садівництва і городництва, гаражного господарства та ведення особистого 

селянського господарства; 

 забезпечення вугіллям найбільш уразливих верств населення; 

 надання соціальних послуг громадянам різних категорій 

відповідно до чинного законодавства України; 

 вирішення питань про надання за рахунок коштів місцевого 

бюджету ритуальних послуг у зв’язку з похованням самотніх громадян та 

безхатченків; 

 вирішення питань щодо надання працівникам освіти, культури, 

охорони здоров'я, іншим категоріям громадян, які працюють у сільській 

місцевості, встановлених законодавством пільг. 

У результаті виконання даних заходів очікується досягнення певних 

зрушень у реалізації державної соціальної політики в громаді, охоплення 

максимального кола осіб заходами соціального захисту й підтримки учасників 

антитерористичної операції та їх сімей, сімей загиблих учасників АТО та 

сімей, чиї рідні перебувають у полоні або мають статус зниклих безвісти, осіб, 

які переміщуються з районів проведення АТО, ветеранів війни та праці, 

інвалідів, військовослужбовців, учасників бойових дій, осіб, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи, різноманітних пільгових категорій 

громадян, сімей з дітьми, забезпечення соціальної і матеріальної підтримки 

найбільш уразливих верств населення громади шляхом додержання державних 

соціальних гарантій. 

 

Пенсійне забезпечення 

 

З метою забезпечення своєчасної та в повному обсязі виплати пенсій 

передбачається: 

 активізувати роботу з платниками податків щодо своєчасної 

виплати заробітної плати, відрахувань до Пенсійного фонду; 

 активізувати роботу з платниками податків щодо погашення 

заборгованості зі сплати страхових внесків до Пенсійного фонду; 

 посилити контроль за використанням коштів, призначених на 

виплату пенсій та допомог; 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T130563.html
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 продовжити роботу по залученню пенсіонерів до отримання 

пенсій через установи банків. 

 

Діяльність стосовно дітей, сім’ї та молоді 

 

З метою забезпечення оптимального функціонування цілісної системи 

захисту прав дітей та створення у 2018 році умов для реалізації державних 

гарантій і конституційних прав дітей Вербківської сільської ради на період 

2018 року передбачається забезпечити: 

 дотримання державних гарантій та конституційних прав дітей; 

 створення умов для повноцінного життя в суспільстві дітей-

інвалідів та дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового 

розвитку, для здобуття ними освіти, для їх подальшого працевлаштування; 

 активізацію процесу формування у дітей здорового способу життя; 

 забезпечення збереження та зміцнення матеріально-технічної бази 

закладів охорони здоров'я, освіти і культури; 

 активізацію надання дітям психологічних, соціально-педагогічних, 

соціально-медичних, юридичних, інформаційних та інших послуг незалежно 

від місця проживання; 

 поширення практики сімейного влаштування дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування; 

 посилення боротьби з торгівлею дітьми, здійснювання їх захисту 

від сексуальної експлуатації, інших форм жорстокого поводження; 

 активізацію діяльності органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, громадськості щодо підтримки сімей з дітьми та 

територіальних громад із захисту прав дітей; 

 пропагування національної культури та духовної спадщини, 

національно-патріотичного виховання дітей, проведення роботи з виявлення 

та підтримки обдарованих дітей; 

 забезпечення широкої участі дітей у житті суспільства; 

 забезпечення поширення соціальної реклами та широкого 

висвітлення в засобах масової інформації питань соціально-правового захисту 

дітей, дотримання положень Конвенції ООН про права дитини. 

Роботу в 2018 році планується направити: 

на реалізацію на території Вербківської сільської ради державної 

політики з питань соціального захисту дітей, запобіганню дитячій 

бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень; 

на поширення на території Вербківської сільської ради сімейних форм 

виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а саме: 

усиновлення, влаштування під опіку, піклування, до дитячих будинків 

сімейного типу та прийомних сімей. 

 

Гуманітарна сфера 

Охорона здоров’я  
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Медичну допомогу населенню надають 2 амбулаторії загальної 

практики сімейної медицини (с.Вербки, с.В’язівок) 2 фельдшерсько-

акушерських пункти (с.Кочережки), 5 фельдшерських пункти (с.Нові Вербки, 

с.Поперечне, с.Степ, с.Веселе). 

В зв’язку з тим, що заклади охорони здоров’я, які розташовані на 

території Вербківської сільської ради, залишаються у підпорядкуванні 

центральної районної лікарні та Павлоградського районного центру первинної 

медико-санітарної допомоги, виконкомом Вербківської сільської ради 

підписано договори на надання відповідних послуг жителям ОТГ. 

 

 

 

Освіта 
Сучасна освіта стає стратегічною основою розвитку особистості. Вона 

формує, виховує людину, здатну до саморозвитку, до опрацювання 

різноманітної інформації, використання одержаних знань, які необхідні їй для 

подальшого життєвого та професійного вибору, допоможуть орієнтуватися в 

сучасних реаліях, бути підготовленою до життя. Цього потребує сучасне 

суспільство, ринок праці, що стрімко розвивається. 

Провідна роль у реалізації державної політики щодо зміцнення 

інтелектуального та духовного потенціалу нації, розвитку науки і техніки, 

збереження і примноження культурної спадщини належить педагогам. 

Перехід від індустріального до інформаційно-технологічного 

суспільства неможливий без впровадження особистісно орієнтованих 

технологій навчання, максимальної індивідуалізації навчального процесу, 

створення умов для саморозвитку і самонавчання дітей, осмисленого 

визначення ними своїх можливостей і життєвих цінностей. 

У 2018 році відділ освіти громади, загальноосвітні, дошкільні навчальні 

заклади та Центр позашкільної освіти будуть працювати над виконанням 

основних завдань, поставлених перед освітянською галуззю новим  Законом 

України «Про освіту» від 05. 09.2017 року та оновленими Законами «Про 

дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту»,  

Державною Національною доктриною розвитку освіти України в ХХІ столітті,  

Концепцією профільного навчання в старшій школі. 

У 2018 році передбачається забезпечити збереження та функціонування 

2 загальноосвітніх навчальних закладів, 1 навчально – виховного комплексу та 

3 дошкільних навчальних закладів. 

Процес навчання в закладах освіти Вербківської сільської ради будуть 

здійснювати 83педагогічних працівника. З метою забезпечення якісного 

навчально-виховного процесу передбачається планомірна, системна курсова 

перепідготовка педагогів. Протягом 2018 року 47 педпрацівників організовано 

здійснять підвищення фахового рівня на курсах і тренінгах на базі 
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Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. 

Протягом 2018 року планується провести атестацію 22 педагогічних 

працівників. 

У розвитку дошкільної освіти пріоритетним напрямком залишається 

створення умов для здобуття дошкільної освіти через різні її форми, в тому 

числі через Центр підготовки дітей до школи при ЦПО. . 

У 2017-2018 навчальному році в закладах освіти Вербківської сільської 

ради навчається 711учнів. До 1-х класів прийнято 76 учнів, у 10-11 класах 

навчається 54 чоловіки. 

В 2018 році буде охоплено безкоштовним гарячим харчуванням 335 

учнів – 1 – 4 кл., , 42 учні із малозабезпечених сімей, 12 дітей-сиріт та дітей 

позбавлених батьківського піклування, 5 дітей, які прибули на навчання з АРК 

та південно-східних областей України, 45 вихованців, батьки яких є 

учасниками АТО та батьки яких загинули під час участі в АТО, 12 вихованців 

дошкільних навчальних закладів, з числа дітей багатодітних та 

малозабезпечених сімей  харчуються безкоштовно на 50%. 

З метою забезпечення доступу до якісної освіти передбачається 

здійснення протягом 2018 року підвозу 328 учнів шкіл Вербківської сільської 

ради до місць навчання та в зворотному напрямку, а також заходи по 

забезпеченню автотранспортних одиниць паливно-мастильними матеріалами 

та необхідними запчастинами. 

Метою Програми є: 

- підвищення якості освіти і виховання учасників навчально-виховного 

процесу, збереження та подальший розвиток позашкільної освіти у ОТГ; 

- створення додаткових умов для духовного, інтелектуального та 

фізичного розвитку дітей; 

- інноваційний розвиток освіти у ОТГ, її адаптація до соціально-

орієнтованої ринкової економіки, удосконалення механізму управління 

освітою та її фінансування; 

- забезпечення рівного доступу мешканців Вербківської ОТГ до здобуття 

якісної освіти; 

- вдосконалення та посилення соціального захисту учасників навчально-

виховного процесу, підвищення рівня та якості життя дітей пільгових 

категорій, забезпечення матеріальною підтримкою, створення належних умов 

для фізичного та духовного розвитку, підготовки до самостійного життя, 

здійснення соціально-правової підтримки дітей, які залишилися без 

батьківського піклування, вжиття комплексу заходів щодо їх соціальної 

адаптації; 

- удосконалення системи та методів оздоровлення та відпочинку дітей, 

забезпечення надання гарантій щодо доступності та якості відповідних послуг, 

збереження та розвиток навчальних закладів; 

- забезпечення регулярного підвезення учнів з особливими освітніми 

потребами до навчальних закладів і додому. 

 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=396%2D2006%2D%F0&text=%CF%F0%EE+%F1%F5%E2%E0%EB%E5%ED%ED%FF+%EA%EE%ED%F6%E5%EF%F6%B3%BF#w2_25
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Основними засобами розв’язання проблеми є: 

- забезпечення доступності освіти через подальшу оптимізацію мережі 

навчальних закладів, кількісні та якісні зміни в охопленні профільним 

навчанням учнів старшої школи, забезпечення навчальних закладів 

матеріально-технічним оснащенням, навчально-методичною, довідниковою, 

художньою літературою; 

- заохочення і підтримка обдарованих дітей, учнівської молоді; 

- підвищення соціального статусу керівників, педагогічних працівників; 

- соціальний захист учасників навчально-виховного процесу через 

створення умов для здобуття якісної освіти при підвищеній увазі до дітей з 

особливими потребами; 

- підвищення ефективності використання фінансових та матеріально-

технічних ресурсів, які залучаються для забезпечення діяльності галузі 

шляхом здійснення об’єктивного контролю за критеріями: «економічність – 

ефективність – результативність»; 

- забезпечення та створення оптимальних сприятливих умов для 

оздоровлення і відпочинку дітей міста, забезпечення доступності відпочинку 

для різних категорій дитячого населення; 

- забезпечення безкоштовним харчуванням дітей з південних та східних 

областей (категорії: малозабезпечені, діти-сироти, позбавлені батьківського 

піклування, які перебувають під опікою та виховуються в сім’ях, діти 

працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання 

службових обов’язків, діти-інваліди, діти, які постраждали внаслідок 

чорнобильської катастрофи, діти з багатодітних сімей, діти матерів-одиночок). 

 

Перелік завдань Програми та якісні показники 

Програма направлена на виконання наступних завдань: 

- забезпечення формування системи навчальних закладів для надання 

високоякісних освітніх послуг з використанням наявних ресурсів шляхом 

модернізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів; 

- забезпечення підвищення якості та рівного доступу населення до 

загальної середньої освіти, шляхом оптимізації мережі навчальних закладів та 

покращення їх матеріально-технічної бази; 

- розбудова мережі дошкільних навчальних закладів, підвищення рівня 

охоплення дітей відповідного віку дошкільною освітою, забезпечення 

доступності дошкільної освіти; 

- забезпечення навчально-виховного процесу засобами інформаційно-

комунікаційних технологій; 

- удосконалення системи позашкільної освіти та створення умов для 

діяльності центру позашкільної освіти як центру виховної та організаційно-

методичної роботи в ОТГ; 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=396%2D2006%2D%F0&text=%CF%F0%EE+%F1%F5%E2%E0%EB%E5%ED%ED%FF+%EA%EE%ED%F6%E5%EF%F6%B3%BF#w2_35
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- удосконалення рівня соціального захисту всіх учасників навчально-

виховного процесу; 

- постійне оновлення навчальної та матеріальної бази дошкільних, 

загальноосвітніх закладів, центру позашкільної освіти відповідно до вимог 

часу; 

- забезпечення ефективного механізму фінансової підтримки керівних та 

педагогічних працівників; 

- забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, збільшення кількості 

дітей, охоплених організованими формами відпочинку та оздоровлення; 

- забезпечення безкоштовним харчуванням дітей 1-4 класів, дітей  з 

південних та східних областей в загальноосвітніх навчальних закладах та 

дошкільних навчальних закладах; 

 

Організація управління та контролю за ходом виконання Програми 

 

Відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту виконкому 

Вербківської сільської ради ( далі – Відділ) за участю інших структурних 

підрозділів Вербківської сільської ради щороку розробляє план дій щодо 

виконання передбачених Програмою заходів. 

Організація управління за ходом виконання Програми покладається на 

Відділ – замовника Програми. Контроль за ходом виконання Програми 

здійснює постійна комісія сільської ради з питань соціально-культурного 

розвитку. 

Строки та форми звітності про хід виконання Програми визначаються 

планами роботи виконкому Вербківської сільської ради та передбачають 

щоквартальне інформування. 

 

Очікувані кінцеві результати  

У результаті виконання Програми очікується: 

- приведення мережі навчальних закладів та якості їх послуг у 

відповідність до потреб населення, демографічної ситуації; 

- збереження мережі центру позашкільної освіти  та створення умов для 

подальшого його розвитку, збільшення кількості дітей, залучених до здобуття 

позашкільної освіти, задоволення їх освітньо-культурних потреб, а також 

потреб у професійному самовизначенні і творчій самореалізації; 

- розв’язання певних регіональних проблем в розвитку освіти, 

підвищення її інноваційної складової; 

- позитивні зрушення щодо відповідності кадрового педагогічного 

потенціалу ОТГ потребам регіональної освіти; 

- зміцнення матеріальної та науково-методичної бази навчальних 

закладів та впровадження енергозберігаючих технологій; 

- забезпечення оздоровленням та відпочинком в дитячих закладах 

оздоровлення та відпочинку не менш як 80 відсотків дітей шкільного віку, в 

тому числі: дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-

інвалідів, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, талановитих та 
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обдарованих дітей – переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, 

міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, 

відмінників навчання; 

- створення умов для перебування дітей у пришкільних таборах, що 

потребують особливих умов для оздоровлення; 

- зменшення впливу негативних процесів у соціальній сфері на 

учасників навчального процесу, позитивні зрушення в рівні їх соціального 

захисту; 

- створення організованого підвозу учнів, особливо учнів  з особливими 

освітніми потребами до закладів освіти та у зворотному напрямку, та безпечні 

умови під час проїзду до шкіл і додому. 

 

 

Культура 

 

Основними пріоритетними напрямками підтримки культурного рівня 

громади на 2018 рік є: 

всебічне сприяння відродженню та розвитку народних промислів 

громади: ковальства, гончарства, плетіння, писанкарства, вишивки, 

бісероплетіння, залучення майстрів прикладного мистецтва до виставок різних 

рівнів; 

збереження повноцінного функціонування існуючої мережі закладів 

культури: будинків культури, клубів, бібліотек, музею, філій школи 

естетичного виховання; 

організація дозвілля жителів сільської громади, заохочення їх до 

застосування творчих здібностей у колективах художньої самодіяльності, 

клубах за інтересами, навчаннями в школах естетичного виховання; 

підтримка обдарованих дітей та молоді, створення умов для їх 

подальшого творчого зростання; 

участь у проведенні районних фестивалів, конкурсів та участі творчих 

колективів і окремих виконавців в обласних, всеукраїнських, міжнародних 

фестивалях; 

проведення культурно-мистецьких заходів з нагоди державних свят, 

знаменних подій в громаді; 

покращення умов обслуговування користувачів у сільських 

бібліотеках, пропаганда української книги; 

сприяння забезпеченню поповнення бібліотечних фондів новими 

виданнями; 

оснащення установ культури сучасною апаратурою та обладнанням; 

приймати участь у проведенні районних семінарів, нарад, заходів щодо 

обміну досвідом працівників закладів культури району. 

 

 

Фізичне виховання і спорт 
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Основними напрямами діяльності фізкультурно-спортивних клубів 

Вербківської сільської ради є виконання заходів Програми розвитку фізичної 

культури і спорту на 2018 рік, затвердженої розпорядженням сільського 

голови. Забезпечити: 

- роботу фізкультурно-спортивних клубів Вербківської сільської 

ради; 

- участь спортсменів та команд Вербківської сільської ради у 

змаганнях вищого рівня; 

- розвиток олімпійських, пріоритетних видів спорту: футболу, 

волейболу, баскетболу, легкої атлетики, настільного тенісу; 

- провести не менше 10спортивних заходів; 

- створити необхідні умови для сімейного дозвілля; 

- привести у належний стан спортивну базу та забезпечити її 

раціональне використання. 

- введення додаткових штатних одиниць інструкторів по спорту з 

метою створення нових спортивних секцій та для збільшення залучення дітей 

та молоді громади до розвитком фізичного виховання та спорту. 

 

Сімейна та молодіжна політика 

 

Основними напрямами діяльності з питань фізичної культури і спорту, 

сім’ї та молоді в громаді на 2018 рік є прийняття активної участі у виконанні 

заходів „Цільової соціальної програми реалізації державної сімейної та 

молодіжної політики у Павлоградському районі на 2013-2021 роки“, 

затвердженої рішенням сесії районної ради від 26 грудня 2012 року № 324-

26/VІ. Для цього в 2018 році буде забезпечено: 

проведення заходів за участю молоді громади; 

проведення заходів за участю жінок громади; 

проведення заходів за участю сімей громади; 

участь молоді, жінок, сімей громади в обласних заходах; 

прийняти участь у районних заходах за участю кращої молоді, жінок, 

чоловіків та сімей громади; 

створити необхідні умови для сімейного дозвілля; 

висвітлювати у ЗМІ події молодіжної, сімейної та гендерної політики, 

вирішення проблемних питань у цьому напрямку. 

 

 

Розвиток інформаційного простору 

 

З метою забезпечення реалізації конституційних прав громадян на 

отримання інформації та свободу слова у 2018 році передбачається 

реалізувати комплекс заходів направлених на реалізацію державної 

інформаційної політики на території громади. Для цього будуть створені 

належні умови для вільної та безперешкодної діяльності засобів масової 

інформації, налагоджена конструктивна співпраця між органом місцевого 
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самоврядування та засобами масової інформації, із забезпечення відкритості і 

прозорості діяльності органу місцевого самоврядування, що призведе до 

поліпшення інформування населення. 

Протягом 2018 року в громаді планується: 

 регулярно висвітлювати акти органів та посадових осіб місцевого 

самоврядування, що підлягають обов'язковому оприлюдненню та наданню за 

запитом відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації". 

Проекти актів органів місцевого самоврядування оприлюднюються в порядку, 

передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації", крім 

випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, 

передбачених законом, коли такі проекти актів оприлюднюються негайно 

після їх підготовки; 

 проведення семінарів, конференцій за участю керівництва 

місцевого органу самоврядування, представників бізнесу для обговорення 

питань розвитку інформаційного суспільства в Україні та громаді; 

 забезпечення висвітлення на веб-сайті громади та в засобах 

масової інформації про стан виконання заходів з питань розвитку 

інформаційного суспільства в громаді; 

 забезпечення впровадження та функціонування у виконавчому 

комітеті сільської ради та його структурних підрозділах систем електронного 

документообігу й електронного цифрового підпису відповідно до чинного 

законодавства України. 

 

Безпека життєдіяльності 

 

Охорона навколишнього середовища та техногенна безпека 

Сфера економічної діяльності на території громади головним чином 

представлена промисловим та сільськогосподарським виробництвом. 

З метою покращення екологічного стану громади шляхом визначення 

пріоритетних напрямків і реалізації комплексу заходів щодо мінімізації та 

запобігання викидам і скидам забруднюючих речовин у навколишнє природне 

середовище, утворення відходів, належного утримання зелених насаджень, а 

також забезпечення своєчасного фінансування природоохоронних заходів 

громади, в 2018 році буде продовжена дія «Програми по охороні 

навколишнього природного середовища по Вербківській сільській раді на 2018 

рік». 

На виконання заходів Плану в громаді за рахунок коштів місцевого 

бюджету в 2018 році на фінансування природоохоронних заходів громади 

планується освоїти 803,750 тис. грн., а саме на забезпечення раціонального 

землекористування, організацію робіт по недопущенню утворення стихійних 

сміттєзвалищ, санітарній очистці населених пунктів, озелененню населених 

пунктів, протиповіневі заходи, продовження розчищення русла р.Самара. 

 

Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій, 

забезпечення пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту 
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Цивільний захист – функція держави, спрямована на захист населення, 

територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних 

ситуацій шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків і 

надання допомоги постраждалим у мирний час та особливий період. 

Відповідно до законодавства громадяни України мають право на захист 

свого життя й здоров'я від наслідків аварій, пожеж, стихійних лих та на 

вимогу від Уряду України, інших органів державної виконавчої влади, 

адміністрацій підприємств, установ й організацій незалежно від форм 

власності й господарювання гарантій по забезпеченню його реалізації. 

Держава як гарант цього права здійснює захист населення від небезпечних 

наслідків аварій і катастроф техногенного, екологічного, природного й 

військового характеру. 

Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій, забезпечення 

пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту: 

створення безпечних умов життєдіяльності населення; 

забезпечення достатнього рівня безпеки територіальної громади; 

створення підрозділу місцевої пожежної охорони, команд добровільної 

пожежної охорони; 

створення та підтримання у постійній готовності місцевої системи 

централізованого оповіщення, здійснення її модернізації та забезпечення 

функціонування; 

створення резервного фонду для ліквідації надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру; 

створення матеріальних резервів для запобігання та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій. 

Створення системи оповіщення про загрозу або виникнення 

надзвичайних ситуацій 

Відповідно до вимог чинного законодавства, оповіщення про загрозу 

або виникнення надзвичайних ситуацій є обов’язковим та одним із основних 

заходів захисту жителів і території громади від надзвичайних ситуацій і 

полягає у своєчасному доведенні сигналів, повідомлень та інформації про 

загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій до жителів територіальної 

громади, а також суб’єктів господарювання та сил цивільного захисту 

розташованих на території громади з використанням системи оповіщення 

територіальної громади. 

У зв’язку з формуванням, відповідно до вимог законів України “Про 

добровільне об’єднання територіальних громад” та “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, спроможних територіальних громад, на територіях 

таких громад створюються і функціонують системи оповіщення про загрозу 

або виникнення надзвичайних ситуацій.  

Для виклику керівного складу, координаційних органів ланки 

територіальної підсистеми єдиної державної системи  цивільного захисту, 

аварійно – рятувальних служб повинні бути створені системи 

автоматизованого виклику які здійснюють оповіщення з передачею інформації 
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(мовної інформації, SMS-повідомлень) через телекомунікаційну мережу 

загального користування, відомчі телекомунікаційні мережі і 

телекомунікаційні мережі суб’єктів господарювання. 

Автоматизована система централізованого оповіщення про загрозу або 

виникнення надзвичайних ситуацій територіальної громади (далі – система 

оповіщення територіальної громади) організовується з урахуванням структури 

управління, максимально прогнозованого характеру і рівня загрози або 

виникнення надзвичайних ситуацій на відповідній території, особливості 

територіальної громади і функціонує як складова місцевої автоматизованої 

системи централізованого оповіщення. 

Проектування, будівництво, модернізація системи оповіщення 

територіальної громади здійснюються на підставі рішення виконавчого 

комітету ради територіальної громади з урахуванням рекомендацій ДСНС 

України.  

Відповідальність за створення, модернізацію, організацію утримання в 

постійній готовності систем оповіщення територіальних громад покладається 

на голову та виконавчий комітет ради територіальної громади. 

Фінансування створення, модернізації систем оповіщення та 

експлуатаційне обслуговування апаратури та засобів зв’язку системи 

оповіщення територіальних громад здійснюється за рахунок місцевих 

бюджетів. 

Експлуатаційно-технічне обслуговування системи оповіщення 

територіальних громад здійснюється відповідними профільними організаціями 

на договірних засадах. 

Перспектива створення добровільної пожежної охорони 

З метою здійснення заходів із запобігання виникненню пожеж та 

нещасних випадків на них, гасіння пожеж, рятування людей, а також надання 

допомоги у ліквідації інших надзвичайних ситуацій на території громади вже 

створено підрозділ місцевої пожежної охорони, а також пропонується 

утворити, за рішенням територіальної громади команду добровільної 

пожежної охорони.  

Для забезпечення безпеки громади, швидкого локалізування пожеж, 

створення пожежної частини, яка відповідає європейським стандартам, 

необхідно придбати пожежний автомобіль з повним рятувальним оснащенням 

та засобів радіозв’язку (станція стаціонарна, радіостанція на пожежний 

автомобіль, радіостанції переносні). 

Підрозділ місцевої пожежної охорони та команди добровільної 

пожежної охорони утворюються незалежно від кількості існуючих підрозділів 

державної, відомчої чи місцевої пожежної охорони з числа мешканців 

громади.  

Фінансування і матеріально  - технічне забезпечення  

добровільної пожежної охорони здійснюється за рахунок коштів 

територіальних громад та коштів суб'єктів господарювання, а також членських 

внесків, дотацій, прибутку від провадження господарської діяльності, 

прибутку від майна добровільної пожежної охорони, дивідендів, 
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надходжень від страхових  компаній, пожертвувань юридичних та фізичних 

осіб, інших джерел, не заборонених законодавством. 

Порядок забезпечення діяльності підрозділу місцевої пожежної охорони, 

команд добровільної пожежної охорони, права та обов'язки осіб, які є їх 

членами, визначаються положенням про добровільну пожежну охорону, що 

затверджується органом територіальної громади, що їх утворив, за 

погодженням з територіальним органом ДСНС України. 

Члени підрозділу місцевої пожежної охорони підлягають обов'язковому 

особистому страхуванню відповідно до Закону України «Про страхування».  

Винагорода особам, які забезпечують добровільну пожежну охорону, за 

час їх участі у гасінні пожеж, здійсненні пожежно-профілактичних заходів та 

чергувань, громадянам, які залучалися в індивідуальному порядку до робіт з 

ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, здійснюється згідно з укладеними 

цивільно-правовими договорами між такими особами та виконкомом громади, 

суб’єктом господарювання, які залучали громадян до проведення зазначених 

робіт, за рахунок коштів, що виділяються для ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій, з розрахунку середньомісячного заробітку за місцем 

основної роботи, але не менше десяти неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян. 

Для високоякісного та ефективного виконання завдань за призначенням 

враховуючи цілодобове чергування місцевої пожежної охорони згідно 

Кодексу Законів про Працю України. 

 

 

Охорона праці 

 

З метою стабілізації стану безпеки праці на виробництві, сприянню 

зниження рівня виробничого травматизму у сфері охорони праці в 2018році 

передбачається реалізація заходів щодо: 

- роботи ради безпеки життєдіяльності населення громади та органів 

місцевого самоврядування; 

- здійснення контролю за додержанням керівниками підприємств, 

установ, організацій, суб’єктами підприємницької діяльності нормативно-

правових актів про охорону праці; 

- забезпечення соціального захисту найманих працівників зайнятих на 

роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці, вжиття заходів щодо 

проведення атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим 

актам з охорони праці; 

- забезпечення систематичного аналізу, узагальнення та впровадження 

передового досвіду створення безпечних умов праці, запобігання 

виробничому травматизму і професійним захворюванням на підприємствах; 

- підвищення рівня спеціальної підготовки роботодавців та 

відповідальних посадових осіб з питань охорони праці. 

 

Енергозбереження 
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Завданням економічного механізму енергозбереження є стимулювання 

раціонального використання та економії паливно-енергетичних ресурсів, 

створення виробництва і широкого застосування енергетично ефективних 

технологічних процесів, обладнання та матеріалів. 

Енергозбереження в сфері житлово-комунального господарства 

населених пунктів Вербківської сільської територіальної громади спрямоване 

на забезпечення реалізації державної політики у сфері житлово-комунального 

господарства, на вирішення проблеми підвищення ефективності використання 

та зменшення споживання енергоресурсів в житлово-комунальному 

господарстві громади. 

Найбільшим споживачем енергетичних ресурсів залишається 

промисловість. На неї припадає найбільша частина спожитої електроенергії. 

Цілі і пріоритети на 2018 рік:  

• реалізація комплексу заходів з енергозбереження та підвищення 

ефективності використання енергоресурсів у всіх сферах господарювання; 

• модернізація системи опалення на всіх об’єктах комунальної 

власності громади; 

• проведення робіт з утеплення будівель навчальних закладів та 

встановлення сонячних колекторів для нагріву води в навчальних закладах 

територіальної громади; 

• установка приладів обліку споживання паливно-енергетичних 

ресурсів; 

• використання місцевих енергоресурсів та розвитку нетрадиційних та 

відновлювальних джерел енергії. 

 

Система управління та приватизації об’єктів комунальної власності 

 

Головна мета - підвищення ефективності управління об’єктами сільської 

комунальної власності, захист інтересів громади в частині належного 

утримання та збереження комунального майна, збільшення обсягів 

надходжень до місцевого бюджету від використання об’єктів комунальної 

власності. 

Управління об’єктами права комунальної власності здійснюється на 

праві повного господарського відання і на праві оперативного управління. 

Пріоритетні завдання та заходи по їх виконанню. 

- створення необхідних умов для здійснення функцій по управлінню 

майном комунальної власності, сприяння ефективному його використанню, 

забезпечення роботи підприємств та організацій громади, заснованих на 

комунальній формі власності, спрямованої на задоволення потреб 

територіальної громади. 

 

Цілі і пріоритети на 2018 рік:  
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 впровадження раціональних методів управління об’єктами права 

комунальної власності громади; 

 впорядкування діяльності підприємств, заснованих на комунальній 

формі власності; 

 здійснювати аналіз ефективності використання майна комунальної 

власності, переданого в оренду. 

 

Регулювання земельних відносин 

 

Створення ефективної системи управління земельними ресурсами 

передбачає гарантію прав власності та надійний захист прав володіння 

землею, розвиток і контроль земельного ринку, підтримку заходів щодо 

раціонального використання та охорони земель, підвищення ефективності 

планування землекористування в населених пунктах, спрощення 

землевпорядних робіт при проведенні земельної реформи, збір та аналіз 

статистичних даних, зменшення кількості земельних спорів. 

 

Пріоритети на 2018 рік:  

 Розроблення коригування Генеральних планів населених пунктів 

Вербки, Нові Вербки Вербківської сільської ради. 

 Розроблення проекту землеустрою щодо встановлення меж 

Вербкіської сільської територіальної громади.  

 Формування ринку землі. 

Розвиток ринку землі на сучасному етапі передбачає здійснення заходів 

з використанням правових і економічних важелів регулювання ринкових 

земельних відносин щодо прискорення приватизації земельних ділянок 

громадянами (шляхом їх безоплатної передачі з державної до приватної 

власності), юридичними, фізичними особами шляхом купівлі-продажу та 

продажу вільних земельних ділянок з земельних торгів (виключно через 

аукціони, конкурси) - створення первинного ринку, а також створення умов 

для вільного обігу земельних ділянок і прав на них – вторинний ринок. 

Проведення даних робіт передбачає: 

- створення матеріальної бази; 

- проведення робіт по інвентаризації та експертно-грошовій оцінці 

земель; 

- проведення топографо-геодезичних, ґрунтових, геоботанічних та інших 

обстежень і розвідок, а також проектних робіт, пов’язаних з освоєнням нових 

земель та підвищенням їх родючості або поліпшення наявних земель та 

розробка проектів землеустрою з контурно-меліоративною організацією 

території, регіональних програм і схем з охорони земель, а також техніко-

економічне обґрунтування використання та охорони земель; 
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- розробка проектів забудови; 

- проведення реклами та інших необхідних робіт та заходів. 

Створення ринку землі буде сприяти стабільності надходження коштів 

від її продажу та податку на землю, продану у власність, що являє собою 

більш стабільне джерело надходжень до бюджету, ніж орендна плата за ці самі 

ділянки. Отримання одноразового доходу від продажу землі дасть змогу 

спрямовувати кошти на здійснення програм соціально-економічного розвитку, 

розширити базу оподаткування та збільшити фінансування соціальної сфери. 

 

Проведення інвентаризації земель територіальної громади. 

 

Метою проведення інвентаризації земель є створення інформаційної 

бази даних для ведення кадастру, регулювання земельних відносин, 

раціонального використання і охорони земельних ресурсів, ефективного та 

об’єктивного оподаткування. 

Обліковим об’єктом інвентаризації є земельна ділянка, що знаходиться у 

власності або користуванні юридичних та фізичних осіб. 

 

Проведення земельно-господарського устрою територіальної громади. 

 

Проведення земельно – господарського устрою включає в себе розробку 

схеми землевпорядкування, розміщення ділянок землі під різні види 

будівництва (схема розташування забудови) з урахуванням запропонованої 

структури рекреаційних і пішохідних просторів, розміщення архітектурних 

домінант, зонування земель населених пунктів природоохоронного, 

оздоровчого, історико-культурного, промислового, та іншого призначення. Це 

передбачає підготовку документів, які підтверджують право власності та 

право користування даною земельною ділянкою. Виконання даних робіт дасть 

змогу збільшити надходження до місцевого бюджету бюджету за рахунок 

залучення до плати за землю фактичних землекористувачів.  

 

Коригування матеріалів нормативно-грошової оцінки. 

 

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок використовується для 

визначення розміру земельного податку, держаного мита при міні, 

спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із законом, орендної плати 

за земельні ділянки державної та комунальної власності, втрат 

сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, а також при 

розробці показників та механізмів економічного стимулювання, раціонального 
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використання та охорони земель. Згідно законодавства України нормативно-

грошова оцінка переглядається 1 раз на 5-7 років. 

В останні роки в державі активно впроваджується в життя механізм 

земельних торгів.  

Земельні торги – це насамперед прозорість, чесність, запобігання 

корупційним проявам, відкрита конкурентність і максимальне поповнення 

місцевого бюджету. 

Земельний аукціон – спосіб продажу землі, за яким покупцем стає особа, 

яка запропонувала найнижчу ціну. Земельні тоги мають багато переваг, і тому 

використання їх слід вважати необхідним у повсякденній практиці. 

Основних переваг проведення земельних торгів багато, а основне те, що 

аукціон дозволяє залучити значні додаткові кошти. На аукціон виставляється 

земельна ділянка з уже (як правило) готовою землевпорядною документацією, 

тобто набувач не витрачає час на самостійне проходження процедур 

відведення та погодження. 

Продаж земельних ділянок на аукціоні є способом планування забудови 

території населеного пункту, адже земельні ділянки продаються з певним 

цільовим призначенням, тобто село здійснює реалізацію Генерального плану 

та отримує додаткові кошти. 

Аукціон є відкритим та прозорим способом відчуження земельних 

ресурсів територіальної громади, тобто виключає вплив корупційних діянь, а 

надходження коштів до місцевих бюджетів додає можливість вкладати їх в 

економіку розвитку громади. 

Тому планується на найближчі роки впровадження земельних торгів на 

території громади. 

Розвиток системи державних закупівель 

 

Основні зусилля у 2018 році будуть направлені на оптимальне та 

раціональне використання бюджетних коштів у громаді, що забезпечується 

конкурентним і прозорим середовищем у цій сфері. 

Будуть вжиті дієві заходи щодо виконання в громаді завдань державної 

прозорої політики у сфері публічних закупівель: 

 посилення контролю за дотриманням чинного законодавства 

замовниками-розпорядниками бюджетних коштів місцевого бюджету; 

 удосконалення системи інформування виробників і постачальників 

щодо потреб бюджетних установ громади; 

 організація професійної підготовки та підвищення кваліфікації 

фахівців з питань організації та проведення процедури публічних закупівель; 

 визначення виконавців робіт (товарів, послуг) за державні кошти 

здійснювати на конкурсних засадах з дотриманням вимог законодавства, а 
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саме - вибір переможця за найкращими тендерними пропозиціями в системі 

PROZORO. 

 

Розвиток малого підприємництва та формування конкурентного 

середовища 

 

У 2018 році в рамках регіональної програми розвитку малого 

підприємництва передбачається здійснити комплекс заходів щодо: 

 забезпечення дотримання органом місцевого самоврядування 

порядку підготовки проектів регуляторних актів, їх офіційного оприлюднення, 

здійснення аналізу регуляторного впливу; 

 підвищення кваліфікації працівників виконавчого комітету, до 

компетенції яких належить здійснення контролю за дотриманням вимог 

Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності»; 

 сприяння розвитку підприємництва у сфері виробництва та інших 

пріоритетних напрямах економічного розвитку громади через систему 

місцевих податків і зборів, розширення доступу підприємців до вільних 

виробничих площ (у тому числі на пільговій основі), забезпечення навчання 

підприємницькій діяльності у системі державної та недержавної освіти. 

З метою запобігання порушенням законодавства про захист економічної 

конкуренції - погоджувати з територіальним відділенням Антимонопольного 

комітету України рішення, які можуть призвести до обмеження чи 

спотворення конкуренції на відповідних товарних ринках. 
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5.Фінансове забезпечення реалізації Плану 

 

Капітальне будівництво 

Обсяг капітальних вкладень в 2018 році за рахунок усіх джерел 

фінансування очікується в обсязі 32236,241 тис. грн., що в 1,3 рази менше від 

виконання в 2017 році (або на 44028,38299 тис. грн.) в т.ч. на реконструкцію, 

капітальне будівництво, капітальний ремонт та капітальні видатки за рахунок 

місцевого бюджету 36215,04374 тис. грн., за рахунок субвенцій з державного 

бюджету 6800,500 тис. грн., за рахунок субвенції з обласного бюджету 

1012,83835 тис. грн. 

 

Механізмами фінансування проектів та заходів Програми на 2018 рік є: 

1) міжбюджетні трансферти з державного бюджету місцевим бюджетам; 

2) грантові угоди, об’єднання на договірній основі фінансових ресурсів, 

державних та приватних партнерів на засадах державно-приватного 

партнерства, міжнародних інституцій; 

3) капітальні видатки місцевого бюджету, державного бюджету; 

4) державні цільові програми, у тому числі програми подолання 

депресивності територій; 

5) угоди щодо регіонального розвитку; 

6) програми і заходи, включаючи інвестиційні програми (проекти), що 

реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку; 

7) галузеві обласні, районні та сільські програми. 

Впровадження проектів та заходів Плану на 2017 рік здійснюватиметься 

за рахунок: 

1) коштів державного бюджету, зокрема державного фонду 

регіонального розвитку; 

2) коштів обласного бюджету, у тому числі бюджету розвитку обласного 

бюджету, а також інших місцевого бюджету; 

3) благодійних внесків; 

4) коштів міжнародних організацій, програм та проектів міжнародної 

технічної допомоги; 

5) коштів з інших джерел, не заборонених законодавством. 

Планується реалізувати наступні проекти і заходи: 

У сфері освіти: 

село Вербки 

- Капітальний ремонт (енергозберігаючі заходи) покрівлі їдальні 

Вербківської ЗШ І-ІІІ ст. по вул. Матросова,13 с.Вербки, Павлоградського 

району, Дніпропетровської області 
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- Капітальний ремонт майстерні Вербківської ЗШ І-ІІІ ст. по вул. 

Матросова,13 с.Вербки, Павлоградського району, Дніпропетровської області 

- Утеплення фасаду будівлі їдальні Вербківської ЗШ І-ІІІ ст. по 

вул.Матросова, 13 с.Вербки, Павлоградського району, Дніпропетровської 

області 

- Капітальний ремонт кухонного обладнання їдальні Вербківської ЗШ І-ІІІ 

ст. по вул.Матросова,13 с.Вербки, Павлоградського району, 

Дніпропетровської області 

- Реконструкція приміщень інтернату Вербківської ЗОШ І-ІІІ ст.. під 

корпус молодших класів за адресою: вул.Матросова, 13 с.Вербки, 

Павлоградського району, Дніпропетровської області (корегування) – 

3464468грн. 

село В’язівок: 

- Капітальний ремонт даху комунального закладу та реконструкція 

котельні (заміна котлів НИИСТУ – 5 на сучасні з значним показником ККД у 

КЗ «В'язівоцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» за адресою вулиця 

Центральна, буд.28 с.В'язівок Павлоградського району Дніпропетровської 

області ( в т.ч. виготовлення ПКД) – 1500000грн. 

- Капітальний ремонт (енергозберігаючі заходи) "В'язівоцький дитячий 

ясла - садок "Ромашка" загального розвитку" (в тому числі виготовлення ПКД) 

– 500000,00грн 

- Реконструкція комунального дошкільного закладу "В'язівоцький 

дитячий ясла - садок "Ромашка" загального розвитку" за адресою вул. 

Центральна, 70 с. В'язівок Павлоградського району Дніпропетровської області. 

Корегування – 750000,00грн. 

 

село Кочережки  

- Капітальний ремонт даху, утеплення фасадів (енергозберігаючі заходи) 

комунального закладу "Кочерезький навчально-виховний комплекс 

"Кочерезька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  - дитячий садок" за адресою 

вулиця Абрикосова буд. 26 с.Кочережки Павлоградського району 

Дніпропетровської обл. (в т.ч. виготовлення ПКД) – 3100000,00грн 

КНЗ «Центр позашкільної освіти» 

- Капітальний ремонт будівлі ПКНЗ "Центр позашкільної освіти" вул. 

Миру 73, с.Вербки – 3566310,00грн. 
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Загальне по освіті 

- Придбання предметів довгострокового використання – 110000,00грн. 

У сфері культури: 

село Вербки: 

- "Будівництво культурного комплексу с.Вербки" (виготовлення ПКД) – 

300000,00грн. 

 

село Кочережки 

- Капітальний ремонт Народного дому с. Кочережки (утеплення фасаду) – 

500000,00грн. 

 

село Поперечне 

- Капітальний ремонт будівлі СБК с.Поперечне – 1500000,00грн. 

 

У сфері житлово-комунального господарства та інфраструктури: 

Капітальний ремонт доріг громади: 

село Вербки 

- Відновлення елементів благоустрою-капітальний ремонт проїзної 

частини дороги по вул. Шевченко с.Вербки (в т.ч. ПКД) – 1500000,00грн. 

- Виготовлення ПКД на відновлення елементів благоустрою - капітальний 

ремонт проїздної частини дороги по вулицям  Миру, Горького, Паркова 

с.Вербки – 185125,00грн. 

- Відновлення елементів благоустрою-капітальний ремонт проїзної 

частини дороги по вул. Гоголя с.Вербки (в т. ч. ПКД) – 1500000,00грн. 

- Відновлення елементів благоустрою-капітальний ремонт проїзної 

частини дороги по вул.Перемоги с.Вербки (в т.ч. ПКД) – 1000000,00грн. 

- Відновлення елементів благоустрою - капітальний ремонт дороги вулиці 

Паркова с.Вербки Павлоградського району – 1500000грн. 

- Відновлення елементів благоустрою - капітальний ремонт вулиці 

Харківська с.Вербки Павлоградського району – 1014700грн. 

- Відновлення елементів благоустрою - капітальний ремонт вулиці 

Вишнева с.Вербки Павлоградського району – 1500000грн. 

село В’язівок: 

- Відновлення елементів благоустрою -капітальний ремонт дороги по вул. 

Калинова в селі В’язівок Павлоградського району Дніпропетровської області 

(в т.ч. ПКД) – 1400000,00грн. 
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- Відновлення елементів благоустрою - капітальний ремонт дороги по 

вул.Сонячна с.В'язівок – 1200000грн. 

 

село Кочережки: 

- Відновлення елементів благоустрою - капітальний ремонт дороги по 

вул. Нагорна с. Кочережки Павлоградського району Дніпропетровської 

області (в т. ч. ПКД) - 2 100 000,00грн. 

- Відновлення елементів благоустрою - капітальний ремонт дороги вулиці 

Тітова в с. Кочережки Павлоградського району – 1500000грн. 
 

село Степ 

 

- Відновлення елементів благоустрою - капітальний ремонт дороги вул. 

Садова с. Степ Павлоградського району Дніпропетровської області (в т. ч. 

ПКД) – 1500000,00грн. 
 

Водопостачання 

 

Село Вербки 

 

- Будівництво водопроводу в селі Вербки. 

 

Село В’язівок 

- Будівництво водозабірної свердловини з влаштуванням пункту 

очищення та розливу питної води в с. В'язівок Павлоградського району 

Дніпропетровської області – 966356,00грн. 

 

НС ЦЗ 

Придбання автомобільної пожарної цистерни ємністю 5,0 м.куб., на шасі 

підвищеної прохідності 4х2 - 4500000грн. 

Інші об’єкти: 

 

село Вербки: 

 

- Благоустрій (капітальний ремонт) території центру села Вербки 

(територія громадського користування) – 1500000,00грн. 

- "Будівництво паркової зони с.Вербки" (виготовлення ПКД) – 

500000,00грн. 

- Реконструкція будівлі Вербківської сільської ради шляхом добудови 

другого поверху с. Вербки Павлоградського району Дніпропетровської області 

– 3100000,00грн. 
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- Придбання сміттєзбиральної техніки – 2700000грн. 

- Будівництво розподільчого газопроводу по вулицям Шевченко, 

Пролетарська, Леніна, Матросова, Кутузова, Чкалова, Самарська в селі Вербки 

Павлоградського району Дніпропетровської області- 3500000грн. 



60 
 

 

- 6. Моніторинг та оцінка результативності реалізації Плану 

 

Механізм реалізації Плану є складовим елементом організаційного, 

інформаційного, кадрового та фінансового забезпечення Плану розвитку. 

Консолідація потенціалу місцевого самоврядування і населення, використання 

населення в якості одного з основних ресурсів Плану, залучення його в процес 

реалізації завдань шляхом цілеспрямованого просування і формування іміджу 

Плану і, як наслідок, зниження навантаження на бюджет; 

- визначення відповідальних за виконання всього комплексу робіт 

від стадії розробки до повної реалізації проекту; 

- залучення різних джерел фінансування: бюджет, інвестиційні 

інтереси приватного бізнесу, використання цільових фондів; 

Механізм реалізації Плану передбачає узгодження способів дій органів 

місцевого самоврядування з основними виконавцями, підприємцями, 

громадою стосовно виконання основних заходів. Для виконання функцій 

планування і координації спільних дій по реалізації Програми розвитку при 

сільській раді створена робоча група, затверджено склад, визначено завдання.  

Реалізацію Плану передбачається здійснювати за пріоритетними 

завданнями: 

визначення структурних проблем у галузях та видах економічної 

діяльності громади, які мають негативний вплив на конкурентоспроможність і 

потенціал зростання, та розроблення заходів щодо їх розв'язання; 

узгодження пріоритетних напрямів розвитку громади на середньо- та 

довгострокову перспективу; 

проведення моніторингу показників розвитку громади. 

Основним правовим механізмом реалізації Плану розвитку є 

Конституція України, а також система чинного законодавства щодо: 

здійснення функцій місцевого самоврядування, передусім, Закони 

України «Про державну службу», «Про місцеве самоврядування в Україні» та; 

коротко-, середньо- та  довгострокового прогнозування: Закон України 

«Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і 

соціального розвитку України», Концепція вдосконалення системи 

прогнозних і програмних документів з питань соціально-економічного 

розвитку України (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

04.10.06 №504-р), постанова Кабінету Міністрів України від 26 березня 2003 

року №621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів 

економічного і соціального розвитку та складання проекту державного 

бюджету». 

Вирішення проблем економічного характеру здійснюватиметься за 

допомогою Податкового та Бюджетного кодексів України, щорічних Законів 

України «Про Державний бюджет», «Про банки та банківську діяльність», 

«Про систему оподаткування» та інших нормативних актів, які регламентують 

механізми оподаткування і функціонування суб’єктів господарської 

діяльності. 
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Основою організаційного механізму реалізації Плану розвитку є система 

програмно-планових документів з управління розвитком громади. Ключовими 

є середньострокові прогнози та щорічні програми розвитку Вербківської 

сільської ради, місцевий бюджет. 

Основними складовими організаційного механізму реалізації Плану є: 

розробка і реалізація щорічних Планів соціально-економічного розвитку 

громади; 

ефективний контроль за ходом реалізації планових напрямів і 

коригування на цій основі завдань і дій; 

періодична оцінка ресурсів, що необхідні для реалізації Плану, у тому 

числі матеріальних, фінансових, природних, трудових, інтелектуальних тощо, 

і вжиття необхідних заходів; 

здійснення постійних контактів з облдержадміністрацією і органами 

місцевого самоврядування для виявлення і вирішення загальних проблем із 

застосуванням організаційно-правових норм, передбачених чинним 

законодавством. 

Економічний механізм реалізації Плану передбачає: 

визначення пріоритетів розвитку галузей економіки; 

формування сприятливих умов для залучення інвестицій в економіку 

громади; 

підтримку власного виробника промислової продукції; 

створення сприятливих умов формування ефективного малого бізнесу; 

створення конкурентного середовища шляхом підвищення економічного 

потенціалу громади; 

виділення фінансування на проведення наукових розробок та їх 

впровадження у виробництво на рівні кластеру; 

сприяння залученню кредитів банків та небанківських установ, коштів 

недержавних цільових фондів, лізингових компаній тощо для здійснення 

пріоритетних заходів соціально-економічного розвитку громади, 

впровадження новітніх технологій, інноваційних проектів. 

 

Контроль за реалізацією Плану 

Результати реалізації Плану визначаються шляхом проведення 

моніторингу виконання цільових програм громади, щорічних Планів 

соціально-економічного розвитку громади, щорічного плану заходів з 

реалізації Стратегії та інших заходів органу місцевого самоврядування. 

Для проведення моніторингу застосовуються показники економічного і 

соціального розвитку громади. Основними завданнями моніторингу реалізації 

Плану є збір, узагальнення, періодичний аналіз рейтингових показників та 

визначення ефективності реалізації Плану. 

Моніторинг проводиться на підставі даних структурних підрозділів   

органу місцевого самоврядування, територіальних органів міністерств і 

відомств України (об’єднана державна податкова інспекція, районний відділ 

статистики тощо), організацій і підприємств району. 
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Виконком сільської ради один раз на рік розглядають на своїх 

засіданнях хід реалізації Програми. 

Контроль за реалізацією Плану покладається на орган місцевого 

самоврядування Вербківської сільської територіальної громади. 

 

 

Керуючий справами виконкому    Л.Білич 
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Додаток  

до Плану соціально-економічного 

розвитку 

Вербківської сільської ради  

на 2018рік 

 

 

 

Показники оцінки соціально-економічного розвитку  

Вербківської сільської ради 

 
№ 

з/п 

Найменування показника Оди

ниця 

вимі
ру 

Значенн

я 

показни
ка у 

2016 

році 

Значе

ння 

показ
ника у 

2017 

році 

2017 рік 

у 

відсотк
ах до 

2016 

року 

Значенн

я 

показни
ка у 

2018 

році 

2018 рік 

у 

відсотк
ах до 

2017 

року 

І Демографічна ситуація       

1.  Чисельність постійного населення Осіб 8280 8441 101,9 7864 93,16 

2.  Чисельність постійного населення 

віком 16-59 років 

Осіб 4007 4134 103,2 3810 92,16 

3.  Кількість дітей віком до 16 років Осіб 1171 1106 94,4 1241 112,21 

4.  Середня очікувана тривалість життя 

при народженні 

Рокі

в 

75 75 100 75 100 

5.  Природний 
приріст(скорочення)населення 

Осіб -52 -67 128,8 -103 153 

6.  Загальний коефіцієнт вибуття 

сільського населення (на 100 осіб 

наявного сільського населення) 

% 0,49 0,54 112,2 0,61 112,96 

ІІ Економічна ефективність       

7.  Обсяг капітальних інвестицій на 1 

особу 

Грн. 52 1243 2390,3 591 63,9 

 У тому числі за рахунок коштів 
державного бюджету 

Грн. 52 1243 2390,3 591 63,9 

8.  Обсяг залучених прямих іноземних 

інвестицій на 1 особу 

Грн.. 0 0 0 0 0 

9.  Кількість підприємств малого та 
середнього бізнесу на 100 осіб 

наявного населення 

Оди
ниць 

1,2 1,2 100 1,2 100 

10.  Кількість кооперативів на 100 осіб 

наявного населення: в т.ч. 
Обслуговуючих 

сільськогосподарських; 

Виробничих 
сільськогосподарських; 

Споживчих; 

Оди

ниць 

0 0 0 0 0 

11. 0 Протяжність побудованих у 

звітному році доріг з твердим  
покриттям місцевого значення 

Км 0 3,0    

12.  Кількість проектів регіонального 

розвитку, що реалізуються на 

Оди

ниць 

2 2 100   
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території громади 

13.  Рівень офіційно зареєстрованого 

безробіття 

% 0,64 0,69 109,3 0,59 85,51 

ІІІ Фінансова самодостатність       

14.  Доходи бюджету територіальної 

громади (без трансфертів) на 1 

особу  

Грн.. 9471 12333 11597 13129 113,2 

15.  Капітальні видатки бюджету 

територіальної громади (без 

трансфертів) на 1 особу 

Грн. 1719 2529 4297 4099 95,4 

16.  Обсяг надходжень до бюджету 
територіальної громади від сплати 

податку на доходи фізичних осіб 

Тис.
грн 

66484,3 71419,
4 

84583,3 90208 106,6 

17.  Обсяг надходжень до бюджету 

територіальної громади від плати за 
землю 

Тис.

грн 

6721,1 6637,3 7348,8 6970,7 94,9 

18.  Обсяг надходжень до бюджету 

територіальної громади від сплати 
єдиного податку 

Тис.

грн. 

4218,1 4248,9 5094,9 5331,5 104,6 

19.  Обсяг надходжень до бюджету 

територіальної громади від сплати 

акцизного податку 

Тис.

грн. 

133,9 129,0 120,7 120 99,4 

20.  Наявні доходи населення у 

розрахунку на 1 особу 

Тис.

грн. 

9,47 9,81 103,6   

ІV Якість та доступність публічних 

послуг 

      

21.  Частка домогосподарств, що мають 

доступ до мережі Інтернет, у 

загальній кількості 

домогосподарств територіальної 
громади 

% 820 1030 125 1068 103,69 

22.  Забезпеченість населення лікарями 

загальної практики – сімейними 
лікарями на 100 осіб наявного 

населення на кінець року 

осіб 5 5 100 5 100 

23.  Чисельність дітей у дошкільних 

навчальних закладах у розрахунку 
на 100 місць 

Осіб 103 143 138 109 76,2 

24.  Частка випускників 

загальноосвітніх навчальних 

закладів, які отримали за 
результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання з 

іноземної мови 160 балів і вище, у 
загальній кількості учнів, що 

проходили тестування з іноземної 

мови 

5% 5,3 5,5 104 3 54,54 

25.  Частка дітей, для яких організовано 
підвезення до місця навчання і 

додому, у загальній кількості учнів, 

які того потребують 

% 100,0 100,0 100 100 100 

26.  Частка дітей, охоплених 

позашкільною освітою, у загальній 

кількості дітей шкільного віку 

% 10 12 120 88,6 738 

V Створення комфортних умов для 

життя 
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27.  Частка домогосподарств, 

забезпечених централізованим 

водопостачанням, у загальній 
кількості домогосподарств 

територіальної громади 

% 0 0 0 0 0 

28.  Частка домогосподарств, 
забезпечених централізованим 

водовідведенням, у загальній 

кількості домогосподарств 

територіальної громади 

% 0 0 0 0 0 

29.  Частка домогосподарств, які уклали 

кредитні договори в рамках 

механізмів підтримки заходів з 

енергоефективності в житловому 
секторі за рахунок коштів 

державного бюджету ( у тому числі 

із спів фінансуванням з місцевих 
бюджетів), в загальній кількості 

домогосподарств територіальної 

громади 

% 0 0 0 0 0 

30.  Частка населених пунктів, у яких 
впроваджено роздільне збирання 

твердих побутових відходів, у 

загальній кількості населених 
пунктів територіальної громади 

% 0 0 0 0 0 

 

 

Керуючий справами виконкому    Л.Білич 
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