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ВСТУП 
 

Програма економічного і соціального розвитку Краснокутської селищної 

територіальної громади на 2021 рік (далі – Програма) підготовлена на основі 

поглибленого аналізу розвитку територіальної громади за попередній період, 

визначає цілі, пріоритетні напрямки соціально-економічного розвитку 

Краснокутської селищної територіальної громади на 2021 рік, а також заходи 

щодо реалізації державної політики, спрямованої на підвищення якості життя 

та добробуту громадян. 

Програма розроблена Краснокутською селищною радою на підставі про-

позицій структурних підрозділів виконавчого апарату Краснокутської селищної 

ради, керівників комунальних підприємств, установ, закладів Краснокутської 

селищної ради, старост сіл, що увійшли до селищної територіальної громади із 

врахуванням тенденцій розвитку громади за останні три роки та враховуючи 

загально-державні реформи соціально-економічного розвитку.  

      Програма соціально-економічного розвитку Краснокутської селищної те-

риторіальної громади розроблена у відповідності до діючого законодавства з 

метою вироблення та втілення єдиної політики розвитку громад, забезпечення 

збалансованого соціально-економічного, екологічного і культурного розвитку 

територіальної громади, підвищення рівня життя населення, залучення інвести-

цій. 

      Законодавчою підставою для розроблення Програми соціально-

економічного розвитку Краснокутської селищної територіальної громади є За-

кон України " Про державне прогнозування та розроблення програм економіч-

ного і соціального розвитку України", постанова Кабінету Міністрів України  

"Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціаль-

ного розвитку та складання проекту державного бюджету", Методичні рекоме-

ндації щодо формування і реалізації прогнозних та програмних документів со-

ціально-економічного розвитку об"єднаної територіальної громади, затверджені 

наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України від 30.03.2016 року № 75. 

 Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"  

програма побудована  на принципах цілісності, об"єктивності, самостійності. 

Відповідно до вказаних пріоритетних напрямків розвитку побудовано 

структуру Програми.  

У частині І Програми «Пріоритети та основні завдання соціально-

економічного розвитку Краснокутської селищної територіальної громади на 

2021 рік» визначено поточну ситуацію, пріоритетні завдання на 2021 рік, спря-

мовані на вирішення проблемних питань. 

У частині ІІ Програми приведено основні прогнозні показники, які є кри-

теріями реалізації пріоритетних завдань Програми. У даній Програмі здійснено 

розрахунок окремих прогнозних показників відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 15.05.2019 № 555 «Про схвалення Прогнозу економічно-

го і соціального розвитку України на 2020-2022 роки»,  

з урахуванням змін  (постанова Кабінету Міністрів № 883 від 23.10.2019).  
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       У частині ІІІ Програми «Потреба у капітальних видатках на об’єкти соціа-

льно–економічного значення у 2021 році» наведено перелік об’єктів, будівниц-

тво та ремонт яких передбачено здійснювати в громаді протягом 2021 року. 

Вказані об’єкти будуть фінансуватися за рахунок різних джерел, не забороне-

них законодавством. 

Координацію реалізації Програми здійснює Краснокутська селищна рада, 

її структурні підрозділи спільно з територіальними органами центральних ор-

ганів виконавчої влади, які розробили відповідні розділи Програми. 

У ході виконання до Програми можуть вноситися зміни. Зміни до Програ-

ми затверджуються Краснокутською селищною радою. Контроль за виконан-

ням Програми здійснює Краснокутська селищна рада. 

 

Частина І 

Пріоритети та основні завдання соціально-економічного 

розвитку Краснокутської селищної територіальної громади                 

на 2021 рік 
1.1. Розвиток базових галузей економіки та інфраструктури 

життєзабезпечення  
 

1.1.1. Агропромисловий комплекс 

На сьогодні аграрний сектор є однією з основних галузей економіки, ба-

зовою складовою виступає сільське господарство. Цей сектор також формує 

основу продовольчої, і, значною мірою, економічної та екологічної безпеки, а 

також формує соціально-економічні основи розвитку сільських територій. 

На сьогодні агропромисловий комплекс громади забезпечує потреби вну-

трішнього ринку в більшості видів продукції та займає провідні позиції на зов-

нішніх ринках щодо експорту соняшникової олії та зернових культур. 

Індекс обсягів виробництва валової продукції сільського господарства по 

Краснокутському району за січень-жовтень 2020 року становить 105 % до січ-

ня-жовтня 2019 року, в тому числі по продукції рослинництва 105 %, по проду-

кції тваринництва 93,6.%. 

Сільськогосподарськими підприємствами з площі 13,5 тис. га зібрано 61,9 

тис. тонн ранніх зернових, урожайність склала 45,8 ц/га (+ 7,1 ц/га до минулого 

року).  

Станом на 01 листопада 2020 року зернові та зернобобові культури обмо-

лочено на площі 31,4 тис. га, або 98,3% до прогнозу, намолочено 122,5 тис. 

тонн, середня врожайність склала 39 % ц/га. 

Станом на 01.11.2020 зібрано кукурудзи на зерно 14,3 тис. га (97,3 % до 

посівної площі), намолочено 76,6 тис. тонн, урожайність 53,6 ц/га; соняшнику 

на площі 12,9 тис. га ( 100 % до посівної площі), намолочено 28,7 тис. тонн, 

урожайність 22,2 ц/га, сої на площі 2,9 га ( 100 % до посівної площі), намолоче-

но 5,1 тис. тонн, урожайність 17,8 ц/га.  

Сільськогосподарськими підприємствами посіяно озимих зернових куль-

тур 12,5 тис. га. 
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Станом на 01 листопада 2020 року в господарствах району налічується 

563 голови великої рогатої худоби, в т.ч. корів 90 голови.  

За січень-жовтеньнь 2020 року виробництво валової продукції тваринни-

цтва в постійних цінах 2016 року складає 5 млн. 81 тис. грн., що становить 93,6 

% до 2019 року. Виробництво молока становить 382,3 тонн, що становить 101 

% до минулого року. По господарствах району налічується 990 голів свиней.  

Продовжується виплата орендної плати по договорах, яка триватиме до 

кінця року. Станом на 01.11.2020 сплачено орендної плати по договорах оренди 

на суму 76,6 млн. грн. ( 67,1 % до загального розміру орендної плати). 

 

Основні проблеми: 

- недостатній рівень розвитку вітчизняного сільськогосподарського ма-

шинобудування та хімічної промисловості для забезпечення агропромислового 

виробництва сучасною технікою, мінеральними добривами; 

- необхідність удосконалення ринкових механізмів цінового регулювання, 

кредитно-фінансової системи та податкової політики, формування інфраструк-

тури ринку, спрямування інвестицій на відновлення та розвиток ресурсного по-

тенціалу сільськогосподарського виробництва і харчової промисловості; 

- обмежені обсяги фінансування державних та обласних програм підтри-

мки сільського господарства. 

 

Пріоритетні завдання Програми щодо розвитку галузі та вирішення 

проблемних питань на 2021 рік: 

- збільшення обсягів виробництва продукції сільського господарства з 

урахуванням вимог до забезпечення потреб громади та можливості її реалізації 

за межі області; 

- оновлення та техніко-технологічне переоснащення підприємств агроп-

ромислового комплексу; 

- оптимізація структури посівних площ сільськогосподарських культур, 

яка буде відповідати оптимальному співвідношенню культур у сівозмінах в різ-

них природно-сільськогосподарських регіонах; 

- підвищення розміру середньомісячної заробітної плати у галузі сільсь-

кого господарства та доведення її до рівня середньої по області по усіх галузях 

економіки; 

- подальше збільшення виплат за оренду земельних ділянок (паїв) сільсь-

когосподарськими підприємствами залежно від результатів господарської дія-

льності та фінансово-економічного стану орендаря; 

- створення умов для розвитку сільських територій; 

- забезпечення цінової стабільності та товарної наповненості на продово-

льчому ринку шляхом проведення ярмаркових та інших заходів; 

- збільшення обсягів виробництва конкурентоспроможної продукції ово-

чівництва; 

- збільшення обсягів виробництва конкурентоспроможної тваринницької 

продукції через стимулювання будівництва та реконструкції тваринницьких 

ферм і комплексів. 
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1.1.2. Енергозабезпечення  

Стабільне та надійне забезпечення економіки і споживачів соціальної 

сфери територіальної громади енергоносіями та зменшення їх використання.  

Основним завданням для кожного підприємства територіальної громади є 

пошук шляхів найефективнішого використання ресурсів та оптимізації витрат. 

На шляху оптимізації витрат підприємств житлово-комунального господарства 

важливим є скорочення витрат на паливно-енергетичні ресурси, зокрема, змен-

шення базового споживання природного газу шляхом його економії та замі-

щення альтернативними видами палива.  

З метою скорочення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованості 

підприємствами галузі та місцевим органом влади вживається ряд заходів: про-

водиться роз’яснювальна робота щодо підвищення платіжної дисципліни спо-

живачів, необхідності оформлення субсидій, робота з укладання договорів на 

реструктуризацію заборгованості населення за житлово-комунальні послуги, 

претензійно-позовна робота зі злісними неплатниками. 

 

Пріоритетні завдання Програми щодо розвитку галузі та вирішення 

проблемних питань на 2021 рік: 

- зменшення рівня витрат паливно–енергетичних ресурсів бюджетних 

установ; 

- забезпечення стабільного енергопостачання споживачів громади. 

 

Основні заходи вирішення проблемних питань у 2021 році: 

№ 

п/п 
Зміст заходів 

Термін  

виконання 

Відповідальні за 

виконання заходів 

1 Виконання заходів в сфері 

енергоефективності та 

енергозбереження 

Протягом 

року 
Краснокутська 

селищна рада 

 
1.1.3. Промисловий комплекс 

За 9 місяців 2020 року промисловими підприємствами реалізовано про-

мислової продукції, здійснено промислових робіт і послуг на суму 5,4 млрд. 

грн. 

Промисловість громади представлена 4 підприємствами промисловості: 

ДП «Дублянський спиртовий завод», ПП «Цукровик – Агро", КП «Джерело» 

(водопостачання та водовідведення) та ПП Партнер Люкс (виготовлення цегли). 

Основне завдання у промисловому комплексі територіальної громади на 

2021 рік – це розвиток його провідних галузей шляхом сталого нарощування 

обсягів виробництва. Основний акцент перенесено на вирішення проблемних 

питань конкретних підприємств. Це можливо за умов об’єднання зусиль керів-

ників підприємств, Краснокутської селищної територіальної громади з метою 

підтримки розвитку вітчизняного виробництва, сприяння підвищенню конку-

рентоспроможності продукції та розширенню ринків її збуту.  

Аналіз матеріалів, наданих підприємствами, засвідчив, що на більшості 

підприємств у 2021 році очікується позитивна динаміка промислового вироб-

ництва. Поряд із цим, керівники підприємств визначають низку основних при-
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чин, що стримують нарощування обсягів виробництва: висока вартість енерго-

носіїв та тарифів, жорстка цінова конкуренція на зовнішніх ринках, а також жо-

рсткі адміністративні умови на валютному ринку; зниження кількості замов-

лень через низьку платоспроможність основних споживачів та інше.  

Економічне зростання у 2021 році формуватиметься, головним чином, за 

рахунок внутрішнього попиту. 

 

Пріоритетні завдання Програми щодо розвитку галузі та вирішення 

проблемних питань на 2021 рік: 

- підтримка державних промислових підприємств та підприємств інших 

форм власності; 

- сприяння випуску конкурентоспроможної продукції; 

- пошук зовнішніх ринків збуту продукції; 

- сприяння залученню інвестицій, створенню позитивного бізнес-іміджу 

громади; 

- активізація інноваційно-інвестиційної діяльності промислових підпри-

ємств; 

- зростання енергоефективності виробництва, економія енергоресурсів                       

в умовах високої вартості енергоносіїв. 

 

Основні заходи щодо вирішення проблемних завдань: 

№ 

з/п 
Зміст заходів 

Термін  

виконан- 

ня 

Відповідальні за 

виконання заходів 

 

1 2 3 4 

1. Інформаційно-методичне 

забезпечення стимулювання 

інноваційно-інвестиційної 

діяльності промислових 

підприємств 

 

Протягом 

року 

Краснокутська селищна 

рада 

2. Сприяння участі промислових 

підприємств у виставково-

ярмаркових заходах регіонального 

та державного рівня. 

Протягом 

року 

Краснокутська селищна 

рада 

 

1.1.4. Транспортний комплекс 

Станом на 01.11.2020 в районі відкрито 9 маршрутів, які не виходять за 

межі району; 

2 міжрайонних маршрути (Краснокутськ – Коломак через Колонтаїв і 

Краснокутськ –Коломак через Костянтинівку); 

17 маршрутів Краснокутськ – Харків.  

На цих маршрутах працює 16 транспортних засобів: 2 автобуси ПАЗ, ав-

тобус «Еталон», 9 мікроавтобусів «Мерседес», 2 мікроавтобуси «Газель», 
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мікроавтобуси «Форд» та «Рута». Всі перевезення по району здійснює това-

риство з обмеженою відповідальністю «Вікінг – Авто».  

Основним завданням у сфері перевезень пасажирів автомобільним транс-

портом на 2021 рік є охоплення транспортним обслуговуванням сільських 

населених пунктів громади, забезпечення якісного та надійного обслуговуван-

ня. 

 

Пріоритетні завдання Програми щодо розвитку галузі та вирішення 

проблемних питань на 2021 рік: 

- підвищення безпеки перевезень пасажирів і вантажів; 

- забезпечення стійких зв'язків між окремими галузями та районами обла-

сті, продовження роботи з розбудови та модернізації транспортної інфраструк-

тури;  

- своєчасне і повне задоволення потреб господарства та населення в пере-

везеннях; 

 

1.1.5. Житлово-комунальне господарство 

 

Загальні положення 

Розділ програми «Житлово-комунальне господарство» на 2021 рік ро-

зроблений відповідно до норм Закону України «Про житлово-комунальні по-

слуги», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному бу-

динку», «Про місцеве самоврядування в Україні». Програму розроблено з ме-

тою здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціо-

нування житлово-комунального господарства, задоволення потреб населення у 

наданні житлово-комунальних послуг належної якості, що відповідає вимогам 

державних стандартів, з одночасним зниженням нераціональних витрат, забез-

печення реалізації державної політики визначеної у сфері житлово-

комунального господарства.  

Житлово-комунальне господарство територіальної громади складається з 

4 підприємств та 6 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. 

До житлово-комунального господарства громади входять: 

- житловий фонд району, який складає 110 багатоквартирних житлових 

будинків; 

-  водопровідні мережі протяжністю 213,6 км.; 

- каналізаційні мережі протяжністю 24,2 км. (чотири каналізаційно-

насосних станції, дві каналізаційно-очисні споруди). 

Теплове господарство громади складається з  5 котелень:  3 од. обслуго-

вує ТОВ «Дівайс», 1 од. – комунальний некомерційний заклад охорони здо-

ров’я, який належить Краснокутській селищній територіальній громаді, 1 од. – 

відділ освіти, молоді та спорту Краснокутської селищної ради. 

Надавачами послуг з водопостачання та водовідведення територіальної 

громади є Краснокутське комунальне підприємство з водопостачання та водо-

відведення «Джерело» (директор Олександр ГУЗЕНКО) та товариство з обме-

женою відповідальністю «Агроводобуд» (директор Євгеній ЧАГОВЕЦЬ). 
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У ході підготовки об’єктів житлово-комунального господарства до робо-

ти в осінньо-зимовий період 2020/2021 років здійснено: 

Підготовка: 

- ремонт або заміна водопровідних мереж: 1,3 км з 1,3 км, або 100%; 

- ремонт або заміна каналізаційних мереж: 0,6 км з 0,6 км, або 100%; 

- підготовка каналізаційних насосних станцій: 4 з 4 од., або 100%; 

- підготовка каналізаційних очисних споруд: 2 з 2 од., або 100%; 

- підготовка свердловин: 59 з 59 од., або 100%. 

Комплексно підготовлено 110 з 110 житлових будинків, або 100%, в т.ч.: 

- комунальної власності – 87 з 87 будинків, або 100%; 

- ОСББ – 6 будинки з 6, або 100%; 

- громадської власності – 17 з 17 будинків, або 100%; 

У житловому фонді комунальної форми власності здійснено: 

- ремонт систем холодного водопостачання – 8 з 8, або 100%. 

- ремонт внутрішньобудинкових систем електропостачання - 11 з 11, 

або 100%. 

З метою реалізації енергозберігаючих заходів у соціальній сфері здійсне-

но заміну внутрішньої системи опалення в рамках капітального ремонту хірур-

гічного корпусу КНП «Краснокутська центральна районна лікарня» Краснокут-

ської районної ради за адресою: смт Краснокутськ, пров. Миру, 136, утеплення 

фасаду в рамках реконструкції ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою: вул. Панаса Лу-

ньова, 4, с. Пархомівка Краснокутського району Харківська області, заміну ав-

томатики газового приладу в рамках капітальний ремонт (внутрішньобудинко-

вий) АЗПСМ с. Мурафа, вул. Базарна, 1. 

Здійснені роботи з облаштування (капітального будівництва) артезіансь-

кої свердловини в с. Козіївка Краснокутського району Харківської області. 

Підготовка дорожньо-мостового господарства. 

Дороги, які належать до комунальної власності Краснокутської селищної 

територіальної громади налічують 390,5 км. 

В рамках підготовки дорожньо-мостового господарства заготовлено про-

тиожеледних матеріалів – 0,5 тис.тонн з 0,5 тис.тонн, або 100%, паливно масти-

льних матеріалів – 6,0 з 6,0 тонн, або 100%. 

Підготовлено залученої додаткової спецтехніки 16 од. з 16 од., або 100%.  

На небезпечних ділянках (крутих підйомах) планується влаштування 

призми з піщано-соляної суміші (ПСС). Також будуть встановлені в необхідній 

кількості дорожні знаки з зимового утримання 1.13 «Слизька дорога» та 7.12 

«Ожеледиця». 

За рахунок коштів субвенції з державного бюджету здійснено капіталь-

ний ремонт дороги по вул. Горького в с. Козіївка Краснокутського району Хар-

ківської області на суму 2893,5 тис.грн. 

Також, за рахунок коштів сільських, селищних рад здійснено ремонт до-

ріг комунальної власності на суму 9,6 млн.грн., а саме, у селі Китченківка ре-

монт дороги по вулиці Центральна та по вулиці Молодіжна (окремими ділян-

ками), капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Молодіжна у селі 

Олексіївка, по вулиці Польова у селі Дублянка та по провулку Підлісний у селі 
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Сонцедарівка, капітальний ремонт дорожнього покриття і в селі Качалівка по 

вулицях Червона та Вишнева. 

Мережа доріг загального користування Краснокутської селищної терито-

ріальної громади становить 277,5 км, в тому числі державного значення – 75,6 

км, обласних – 41,7 км, державних (територіальних) – 75,6 км. Протяжність до-

ріг місцевого значення становить 201,9 км, з них обласних – 41,7 км, районних 

– 160,2 км.  

Заготовлено піску – 901 м.куб, або 105 %  до плану. 

Підготовлено 7 од. снігоприбиральної техніки (100%, план 7 од.).  

Заготовлено бензину – 1,8 тон, або 100%. 

Заготовлено дизпалива – 2,8 тон, або 100%. 

Укладено 3 угоди по залученню додаткової техніки підприємств, або 

100%  до по плану. 

В 2020 році за рахунок коштів обласного бюджету здійснено ремонт ав-

томобільної дороги загального користування місцевого значення О-211819 Ва-

лки-Пархомівка у Краснокутському районі  Харківської  області (окремими ді-

лянками) на суму 19 976,077 тис.грн. (Розпорядник коштів - ДП «Дороги Харкі-

вщини»). 

Здійснено експлуатаційне утримання, ліквідацію вибоїн на дорогах зага-

льного користування місцевого значення: 

1. «Валки-Пархомівка», «Качалівка-Костянтинівка», «Під’їзд до 

с.Олексіївка», «а\д Колонтаїв на Суми», «а\д Водяна-Резуненково». 

Здійснено експлуатаційне утримання ліквідацію вибоїн на дорогах зага-

льного користування державного значення: 

1. ст. Мерчик-Мурафа-Краснокутськ, Межа Харківської обл.-

Краснокутськ-Р-46, Коломак-Шелество-Колонтаїв. 

 

Основні проблеми: 

- недостатнє фінансування заходів, спрямованих на розвиток житлово-

комунального господарства; 

- наднормативні витрати води та теплової енергії в мережах;  

- невідповідність діючих тарифів на комунальні послуги фактичним 

витратам виробництва; 

- незадовільний стан житлових будинків; 

- висока ступінь зносу мереж водопостачання та водовідведення. 

- недостатній рівень розрахунків споживачів за надані послуги. 

- низький рівень транспортно-експлуатаційного стану автомобільних 

доріг та дорожньої інфраструктури; 

- можливість припинення або суттєвого обмеження надання житлово-

комунальних послуг послуг; 

- можливість збільшення заборгованості за спожиту електроенергію і інші 

матеріальні цінності підприємств житлово-комунального господарства; 

- можливість виникнення  заборгованості із заробітної плати підприємств 

житлово-комунального господарства; 
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- нарахування підприємствам житлово-комунального господарст-

ва штрафних санкцій і пені за несвоєчасні і неповні розрахунки за енергоносії 

та несвоєчасну оплату податкових зобов’язань; 

- недостатнє фінансування для забезпечення утримання мережі доріг від-

повідно до вимог організації транспортного руху. 

 

Мета : 
- підвищення якості житлово-комунальних послуг; 

-    проведення комплексу ремонтно-будівельних робіт, направлених на 

поліпшення експлуатаційних показників житлового фонду; 

          -   стимулювання активності мешканців у напрямку покращення стану 

житлового фонду громади; 

- активізація діяльності діючих ОСББ, сприяння створенню нових; 

-    зменшення технологічних витрат та втрат ресурсів, впровадження 

прогресивних технологій; 

-   забезпечення беззбиткової діяльності надавача  послуг з централізова-

ного водопостачання та централізованого водовідведення для населення грома-

ди; 

-   збереження кількості і якості надання послуг з централізованого водо-

постачання та водовідведення на нормативному рівні; 

- проведення реконструкції, капітального ремонту та модернізації жит-

лового фонду та систем водо-, теплопостачання та водовідведення. 

 

Пріоритетні завдання Програми щодо розвитку галузі та вирішення 

проблемних питань на 2021 рік: 

- скорочення споживання підприємствами галузі енергетичних та матері-

альних ресурсів для виробництва комунальних послуг, проведення модернізації 

та переоснащення житлово-комунального господарства; 

- безумовне освоєння коштів, виділених з бюджетів всіх рівнів та облас-

ного екологічного фонду; залучення інвестицій; 

- продовження роботи щодо оснащення житлових будинків приладами 

обліку, скорочення понаднормових втрат води та теплової енергії в мережах; 

- поліпшення рівня благоустрою у населених пунктах області; 

- стимулювання приватного утримання житла через створення об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ); 

- скорочення видатків на використання паливно-енергетичних ресурсів в 

бюджетних установах району;  

- зменшення питомого споживання енергоресурсів на одиницю реалізацію 

послуг; 

- припинення або суттєвого обмеження надання цих послуг; 

- збільшення заборгованості за спожиту електроенергію і інші матеріальні 

цінності; 

- виникнення  заборгованості із заробітної плати; 

- нарахування підприємствам штрафних санкцій і пені за несвоєчасні і 

неповні розрахунки за енергоносії та несвоєчасну оплату податкових зо-

бов’язань; 
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- залучення міжнародної технічної допомоги для вирішення проблемних 

питань житлово-комунальному господарстві. 

 

  Заходи розділу «Житлово-комунальне господарство»  
                                                                                                                                      грн.                                       

№ 

п/п 
Назва заходу 

Головний 

розпорядник 

Обсяги фінансування, грн. 

Усього 

у т. ч. за джерелами: 

держав-

ний бю-

джет 

облас-

ний 

бю-

джет 

район-

ний бю-

джет 

бюджет 

територіа-

льної гро-

мади 

інші 

дже-

рела 

а) забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 

1. 

Придбання госпо-

дарських предметів, 

матеріалів, облад-

нання та інвентарю 

Краснокут-

ська селищ-

на рада 

235 216    235 216  

2. 

Оплата послуг (крім 

комунальних) - 

лабораторні дослі-

дження питної води, 

поточний ремонт 

системи водопоста-

чання населених 

пунктів громади 

Краснокут-

ська селищ-

на рада 

329 375 - - - 329 375 - 

3. 

Фінансова підтрим-

ка комунального 

підприємства з во-

допостачання та 

водовідведення 

«Джерело» 

Краснокут-

ська селищ-

на рада 

45 197 - - - 45 197 - 

 Всього  609 788    609 788  

б)забезпечення збору та вивезення сміття і відходів 

1. 

Придбання госпо-

дарських предметів, 

матеріалів, облад-

нання та інвентарю 

Краснокут-

ська селищ-

на рада 

6 000 - - - 6 000 - 

2. 

Оплата інших енер-

гоносіїв та інших 

комунальних послуг 

Краснокут-

ська селищ-

на рада 

195 250 - - - 195 250 - 

 Всього  201 250    201 250  

в)організація благоустрою населених пунктів 

1. 

Оплата праці і нара-

хування на заробіт-

ну плату 

Краснокут-

ська селищ-

на рада 

2 300 429 - - - 2 300 429 - 

2. 

Придбання госпо-

дарських предметів, 

матеріалів, облад-

нання та інвентарю 

Краснокут-

ська селищ-

на рада 

1 167 579 - - - 1 167 579 - 

 в тім числі:        

 

витрати на прид-

бання препарату 

«Амбростоп» для 

проведення робіт по 

ліквідації амброзії 

полинолистої на 

території громади 

 49 080    49 080  

 

співфінансування 

проектів-

переможців громад-

 55 096    55 096  
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ського бюджету 

(бюджету участі) 

Краснокутської се-

лищної ради 

3. 

Оплата послуг (крім 

комунальних): 

дезінфекція та очи-

щення води в коло-

дязях, параметриза-

ція лічильників, 

послуги автовишки, 

технічна перевірка 

точок обліку елект-

роенергії, поточний 

ремонт мережі ву-

личного освітлення, 

поточні ремонти 

об’єктів благоуст-

рою, розроблення 

Схеми санітарного 

очищення населе-

них пунктів терито-

ріальної громади, 

оплата за радіоточ-

ки, поховання без-

рідних, співфінан-

сування проектів-

переможців громад-

ського бюджету 

(бюджету участі) 

Краснокутської се-

лищної ради 

Краснокут-

ська селищ-

на рада 

1 547 296 - - - 1 547 296 - 

4. 

Оплата електро-

енергії 

Краснокут-

ська селищ-

на рада 

1 355 529 - - - 1 355 529 - 

5. 

Фінансова підтрим-

ка Виробничого 

управління житло-

во-комунального 

господарства (пото-

чні видатки) 

Краснокут-

ська селищ-

на рада 

3 244 258    3 244 258  

6. 

Фінансова підтрим-

ка Виробничого 

управління житло-

во-комунального 

господарства (капі-

тальні видатки) 

Краснокут-

ська селищ-

на рада 

41 200    41 200  

7. 

Придбання облад-

нання і предметів 

довгострокового 

користування  

Краснокут-

ська селищ-

на рада 

6 558 098    6 558 098  

 в т.ч.:        

 

придбання 

пам’ятника Воїнам 

визволителям села 

Котелевки 

 20 000    20 000  

 

співфінансування 

проектів-

переможців громад-

ського бюджету 

(бюджету участі) 

Краснокутської се-

лищної ради 

 273 637    273 637  

 придбання смітте-  1 114 763    1 114 763  
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воза 

 
придбання автог-

рейдера 
 2 450 000    2 450 000  

 

придбання колісно-

го багатофункціо-

нального екскавато-

ра-навантажувача 

 2 400 000    2 400 000  

 

придбання Мафу 

(малі архітектурні 

форми) для устано-

вки на співочих те-

расах 

 49 000    49 000  

 Всього  16 214 389    16 214 389  

г) внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання  

1. 

Поповнення статут-

ного капіталу кому-

нального підприєм-

ства з водопоста-

чання та водовідве-

дення «Джерело»  

Краснокут-

ська селищ-

на рада 

169 049    169 049  

 Всього  169 049    169 049  

д) відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що за-

тверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місце-

вого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надан-

ня) 

1. 

Фінансова підтрим-

ка комунальному 

підприємству 

«Джерело» за водо-

постачання та водо-

відведення 

Краснокут-

ська селищ-

на рада 

2 169 700 - - - 2 169 700 - 

2. 

Фінансова підтрим-

ка виробничому 

управлінню житло-

во-комунального 

господарства 

Краснокут-

ська селищ-

на рада 
1 036 576    1 036 576  

 Всього  3 206 276    3 206 276  

е)утримання та розвиток автомобільних доріг 

1. 
Розчищення доріг 

від снігу, грейдеру-

вання доріг 

Краснокут-

ська селищ-

на рада 

300 000    300 000  

2. 

Співфінансування на 

договірних засадах 

витрат пов’язаних з 

будівництвом, реконс-

трукцією, поточним 

середнім ремонтом і 

утриманням автомобі-

льної дороги загально-

го користування дер-

жавного значення Т-

21-16/М-03/-Коломак-

Шелестове-Колонтаїв 

Краснокут-

ська селищ-

на рада 

1 500 000    1 500 000  

3. 

Капітальний ремонт 

дороги по вул. Го-

рянській смт. Крас-

нокутськ Богодухів-

ського району Хар-

ківської області 

Краснокут-

ська селищ-

на рада 

130 000    130 000  

4. 

Капітальний ремонт 

дороги по вулиці 

Новостроєнівській з 

№8 до №38 

Краснокут-

ська селищ-

на рада 

30 000    30 000  
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смт.Краснокутськ 

Богодухівського 

району Харківської 

області 

5. 

Оплата послуг (крім 

комунальних) 

Краснокут-

ська селищ-

на рада 

249 000    249 000  

 Всього  2 209 000    2 209 000  

 

Разом видатків на 

житлово-

комунальне госпо-

дарство 

 22 609 752    22 609 752  

 

 

Очікувані результати від виконання заходів 

- підвищення надійності та ефективності функціонування систем 

централізованого водопостачання та відведення в населених пунктах 

громади; 

- покращення якості води, опалення; 

- скорочення споживання енергетичних ресурсів; 

- покращення надійності функціонування обладнання; 

- приведення житлового фонду у належний стан та забезпечення його 

надійної експлуатації 

     - зменшення фінансового навантаження на споживачів житлово-

комунальних послуг селищної ради; 

     - покращення якості відповідних житлово-комунальних послуг; 

     - забезпечення беззбиткової діяльності комунальних підприємств-виробників 

(надавачів) послуг. 

 

Потреба у фінансуванні на 2021 рік  

№ 

з/п 

Назва об'єкта згідно з проектно-

кошторисною документацією 

Потреба у 

видатках на 

виконання,              

тис. грн.  

Головний 

розпорядник коштів 

1 2 3 4 

1. Будівництво артезіанської свердло-

вини по вул. Горянській на терито-

рії існуючого водозабору смт. Кра-

снокутськ Харківської області  

2675,464 

 

Краснокутська 

селищна рада 

2. Капітальний ремонт кільцюючого 

водопроводу смт Краснокутськ с. 

Чернещина Краснокутського райо-

ну Харківської області 

1530,547 Краснокутська 

селищна рада 

3. Капітальний ремонт фасаду та пок-

рівлі житлового будинку з вбудо-

ваним нежитловим приміщенням 

магазину за адресою: вул. Коопера-

тивна, 7 в с. Пархомівка, Красно-

кутського району, Харківської об-

1499,680 Краснокутська селищ-

на рада 
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ласті 

4. Капітальний ремонт дороги по 

вулиці Горького в селі Козіївка 

Краснокутського району 

Харківської області 

4793,018 Краснокутська селищ-

на рада 

5. Капітальний ремонт дороги 

загального користування 

державного значення Т-21-16/М-

03/-Коломак-Шелестове-Колонтаїв 

1500,000 Краснокутська селищ-

на рада 

 
 

1.1.6. Охорона навколишнього природного середовища 

 

Розвиток народногосподарського комплексу Краснокутської селищної 

територіальної громади обумовлює наявність екологічної проблеми, яка суттєво 

впливає на якість життя населення та умови господарювання. 

Метою екологічної політики є стабілізація і поліпшення стану 

навколишнього природного середовища шляхом інтеграції екологічної 

політики соціально-економічного розвитку громади для гарантування 

екологічно безпечного природного середовища для життя і здоров’я населення, 

впровадження екологічно збалансованої системи природокористування та 

збереження природних екосистем. 

На території громади налічується три сміттєзвалища, два з яких мають 

паспорт місця видалення відходів, але проекти землеустрою та проектно–

кошторисна документація на звалища відсутня, сортування сміття не 

здійснюється. 

Охоплення населення приватного сектору жителів селищ та сіл 

договорами на вивезення ТПВ знаходиться в стадії розроблення.  

За участю колективів підприємств, установ, організацій, студентської та 

учнівської молоді, мешканців громади виконано роботи по наведенню 

належного порядку та усуненню недоліків в населених пунктах, на вулицях, 

територіях підприємств, установ, впорядкуванню місць загального 

користування та територій населених пунктів. 

 

Основні проблеми: 

- відсутність санкціонованого місця видалення відходів; 

- незадовільний стан місць видалення відходів в населених пунктах 

району; 

- охоплення населення приватного сектору селищ і сіл договорами на 

вивезення сміття. 

 

Заходи розділу «Охорона навколишнього природного середовища» 

 

№ 

п/п 
Назва заходу 

Головний 

розпорядник 
Обсяги фінансування, грн. 
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Усього 

у т. ч. за джерелами: 

держав-

ний бю-

джет 

облас-

ний бю-

джет 

рай-

он-

ний 

бю-

джет 

бюджет 

територіа-

льної гро-

мади 

інші 

дже-

рела 

 забезпечення збору та вивезення сміття і відходів 

1. 

Придбання госпо-

дарських предметів, 

матеріалів, облад-

нання та інвентарю 

Краснокут-

ська селищ-

на рада 

6 000 - - - 6 000 - 

2. 

Оплата інших енер-

гоносіїв та інших 

комунальних послуг 

Краснокут-

ська селищ-

на рада 

195 250 - - - 195 250 - 

3. 

Охорона та раціона-

льне використання  

природних ресурсів 

(придбання облад-

нання та машин для 

збору, транспорту-

вання та складуван-

ня відходів) 

Краснокут-

ська селищ-

на рада 

8 510 300  8 400 000  110 300  

4. 

Інша діяльність у 

сфері екології та 

охорони природних 

ресурсів (придбання 

сміттєвоза) 

Краснокут-

ська селищ-

на рада 

585 237    585 237  

 Всього  9 296 787  8 400 000  896 787  

 

Потреба у фінансуванні на 2021 рік 

№ 

з/п 

Назва об'єкта згідно з 

проектно-кошторисною 

документацією 

Потреба у 

видатках на 

виконання,   

тис. грн. 

Головний 

розпорядник 

коштів 

1 Придбання обладнання та 

машин для збору, 

транспортування та 

складування побутових 

відходів 

11400,000 Краснокутська 

селищна рада 

2 Розроблення схеми санітарного 

очищення  

500,000 Краснокутська  

селищна рада 

 Всього 11900,000  

 
1.1.7. Цивільний захист  

 

На сьогодні природне та техногенне становище в громаді 

характеризуються рядом небезпечних факторів, які створюють ризик 

виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. 

          З початку 2020 року в громаді: 

 - виникло надзвичайних подій техногенного характеру – 0;  

          - виникло надзвичайних подій природного характеру - 0;          

          - виникло надзвичайних подій соціально-політичного характеру - 0.  
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         Внаслідок виробничого травматизму в громаді загиблих і травмованих 

немає.  

 Одним із пріоритетних напрямків соціального розвитку громади є 

попередження та своєчасне реагування на можливі надзвичайні ситуації. 

 Наявність запасів матеріально-технічних цінностей у резерві є елементом 

готовності органів управління і сил цивільного захисту до реагування на 

надзвичайні ситуації, зокрема: проведення аварійно-рятувальних та інших 

невідкладних робіт, надання невідкладної та термінової допомоги 

постраждалим, а також забезпечення проведення робіт з ліквідації 

надзвичайних ситуацій відповідними силами цивільного захисту та іншими 

аварійними формуваннями області. 

 На цей час у матеріальному резерві громади, згідно із затвердженою 

Номенклатурою, накопичено матеріальних цінностей на суму 295, 867 тис. грн, 

що складає 51 % від потреби.  

У 2020 році з резервного фонду районного бюджету кошти на ліквідацію 

надзвичайних ситуацій не виділялись та на інші витрати не перерозподілялись. 

 

Пріоритетні завдання Програми щодо розвитку галузі та вирішення 

проблемних питань на 2021 рік: 

Основним пріоритетним завданням Програми є створення матеріальних 

резервів для запобігання та своєчасної ліквідації надзвичайних ситуацій на 

території громади. 

Для виконання Програми створення матеріальних резервів для 

запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного 

характеру та їх наслідків у Краснокутській селищній територіальній громаді на 

2021 рік необхідно проведення наступних заходів: 

1. Забезпечити фінансування створення  місцевого матеріального резерву 

Краснокутської селищної територіальної громади для підвищення ефективності 

захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру виходячи з можливостей бюджету. 

2. Придбати матеріальні засоби і обладнання для здійснення запобіжних 

заходів у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру і ліквідації їх наслідків, проведення невідкладних 

відновних робіт згідно з «Обсягами створення матеріально-технічних резервів у 

2021 році». 

3. Придбати засоби і обладнання місцевого матеріального резерву 

розмістити і зберігати на складах і базах підприємств громади з урахуванням їх 

оперативної доставки  до можливих зон НС. 

4. Забезпечити контроль за відпуском матеріальних цінностей з резерву. 

5. Своєчасно порушувати питання щодо поповнення матеріального 

резерву за рахунок коштів Краснокутської селищної територіальної громади у 

разі витрачання його на запобігання та ліквідацію НС. 
 

1.1.8. Розвиток будівельної галузі та забезпечення населення  житлом  
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Будівництво - це одна з важливих областей творчої діяльності людини. 

Будівельна справа - це зведення житлових та цивільних будинків і споруд, 

промислових, сільськогосподарських, гідротехнічних та інженерних споруд і 

об’єктів - мости, тунелі, шлюзи, аеродроми, домни, шахти, річкові порти тощо. 

Згідно розпорядження голови Краснокутської районної державної адміні-

страції від 09.07.2012 № 211 (зі змінами) діє  робоча  група, яка працює над пи-

таннями щодо ведення до експлуатації об’єктів будівництва житла по Красно-

кутському району.  

Фактично за 2020 рік введено до експлуатації 2 індивідуальних житлових 

будинків, загальною площею – 286,1  кв.м. 

У 2020 році по Краснокутському району розроблено 7 містобудівних 

умови та обмежень. 

 

Основні проблеми: 

- відсутність фінансування на реалізацію нових проектів;  

- суттєве зниження реальних доходів населення; 

- постійне зростання цін на будівельні матеріали; 

- відсутність документів у фізичних та юридичних осіб, що засвідчують 

право власності чи користування земельною ділянкою. 

 

Пріоритетні завдання Програми щодо розвитку галузі та вирішення 

проблемних питань на 2021 рік: 

- забезпечення розроблення містобудівної документації: генеральних 

планів, планів зонування, геодезії населених пунктів; 

- реалізація державної політики України в галузі житлового будівництва; 

- збільшення обсягів індивідуального житлового будівництва. 

 
Заходи щодо вирішення проблемних питань на 2021 рік за формою: 

№№ 

з/п 
Зміст заходів 

Термін  

виконання 

Відповідальні за виконання за-

ходів 

1 
Розроблення містобудівної до-

кументації 

Протягом ро-

ку 
Краснокутська селищна рада 

2 

Реалізація державної політики 

України в галузі житлового буді-

вництва 

Протягом ро-

ку 
Краснокутська селищна рада 

3 

Введення до експлуатації індиві-

дуального житлового будівницт-

ва. 

Протягом ро-

ку 
Краснокутська селищна рада 

 

Очікувані результати від виконання заходів за формою: 

Показники 
Одиниця 

виміру 

2019 рік 
2020  

рік 

2021  

рік 

2021 рік 

у % до 

2020 року 

звіт очікуване прогноз 

Загальна площа житла кв.м 1168,4 286,1   300,0   104,8 
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1.1.9. Розвиток ринку внутрішньої торгівлі та побутових послуг 

 

Торгівля, ресторанне господарство та побутове обслуговування населення 

є важливою складовою внутрішнього ринку, що відіграє значну роль у форму-

ванні загального економічного потенціалу області, забезпеченні потреб насе-

лення в товарах і послугах. 

В громаді проводиться постійна робота щодо ведення реєстру ринків та 

торгівельних майданчиків в населених пунктах громади. На території Красно-

кутської селищної територіальної громади діє ПХО «Краснокутський ринок». 

За 9 місяців 2020 року змін в структурі ринків не відбувалося. 

Контроль за організацією торгівлі на ринку проводиться відповідно до 

Правил торгівлі на ринку та забезпечується у присутності адміністрації ринку 

контролерами ринку, контролюючим органом - управлінням Держпродспожив-

служби.  

На території ринку проводиться робота щодо дотримання правил торгівлі, 

ветеринарних, санітарних і протипожежних вимог та правил безпеки праці, а 

саме: призначено осіб, які проводять контроль щодо наявності дозвільних до-

кументів у фізичних та юридичних осіб, що проводять торгівлю власними това-

рами на момент початку їх роботи; забезпечено максимально вільний прохід 

між торгівельними місцями; облаштовано стенд із протипожежними засобами.  

Разом із правоохоронними органами вживаються заходи щодо ліквідації 

«стихійної» торгівлі на територіях, прилеглих до ринків чи розташованих поб-

лизу них.  

На ринку створені умови, у тому числі пільгові для продажу 

сільськогосподарської продукції безпосередньо її виробниками 

(сільськогосподарськими підприємствами, фермерськими господарствами, 

особистими підсобними господарствами тощо).  

Проводиться та здійснюється аналіз щодо постачання продукції на ринок. 

На сьогодні ще залишається проблемне питання щодо посередників. Система 

товаропостачання від виробників сільськогосподарської продукції через ринок 

до споживачів до кінця неврегульована. Постачання продукції на ПХО 

«Краснокутський ринок» здійснюється з оптових магазинів та ринків м. Харків.  

Мережа підприємств побуту станом на 01.12.2020 складає 45 одиниць. 

Кількість підприємств ресторанного господарства Краснокутського райо-

ну станом на 01.12.2020 складає 44 одиниці.  

 

Основні проблеми: 

- недостатні темпи зростання доходів населення не дозволяють 

ліквідувати тенденцію до погіршення споживчих настроїв населення, що 

відчутно позначається на результатах фінансової діяльності підприємств 

торгівлі. 

 

Пріоритетні завдання Програми щодо розвитку галузі та вирішення 

проблемних питань на 2021 рік: 
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- забезпечення позитивної динаміки показників споживчого ринку та 

розвитку мережі об’єктів торгівлі, у першу чергу, власниками яких є суб’єкти 

господарювання, які зареєстровані у Краснокутській селищній територіальній 

громаді; 

- подальше поширення у віддалених населених пунктах сіл громади 

виїзних форм обслуговування для мешканців населених пунктів, в яких немає 

стаціонарних об'єктів торгівлі; 

- забезпечити стабільну цінову ситуацію на внутрішньому ринку товарів і 

послуг, в першу чергу на ринку соціально значущих товарів; 

- збереження позитивної динаміки розвитку споживчого ринку, здатного 

задовольнити потреби населення в якісних товарах і послугах, його показників 

та сучасної інфраструктури; 

- проведення роботи з удосконалення функціонування роздрібних ринків 

із продажу продовольчих та непродовольчих товарів; 

- забезпечення сталого розвитку сфери побутового обслуговування насе-

лення Краснокутської селищної територіальної громади; 

- сприяння забезпеченню захисту прав споживачів. 

 

Основні заходи щодо забезпечення виконання пріоритетних завдань на  

2021 рік: 

№ 

п/п 
Зміст заходів  

Термін  

Виконання та 

відповідальний за 

виконання заходів 

Відповідальні за виконання 

заходів 
 

 

 І. Забезпечення позитивної динаміки показників споживчого ринку 

1.1 Проведення аналізу стану 

розвитку підприємств торгівлі 

та ресторанного господарства 

Протягом року, 

Краснокутська селищна 

територіальна громада 

Оновлення бази даних 

підприємств торгівлі та 

ресторанного господарства 

1.2  Проведення спільної з 

державним реєстратором 

Краснокутської селищної 

територіальної громади 

роботи щодо актуалізації та 

уточнення бази даних 

підприємств торгівлі – 

юридичних осіб-підприємців, 

які здійснюють свою 

діяльність у сфері торгівлі  

Протягом року, 

Краснокутська селищна 

територіальна громада 

Визначення фактичних 

обсягів продажу товарів 

підприємствами-юридичними 

особами та фізичними 

особами - підприємцями 

1.3 Проведення роботи щодо 

аналізу показників розвитку 

споживчого ринку, 

проведення нарад і співбесід з 

керівниками торговельних 

мереж з питань визначення 

шляхів їх покращення 

Протягом року, 

Краснокутська селищна 

територіальна громада 

Поліпшення показників 

розвитку споживчого ринку. 

Розвиток споживчого ринку в 

громаді 
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1.4 Сприяння активізації 

проведення в торговельних 

мережах акційних та інших 

заходів, які приваблюють 

споживачів та забезпечують 

збільшення притоку покупців, 

а також поширення дії 

проекту «соціальний 

продуктовий кошик», який 

направлений на забезпечення 

продовольчими товарами за 

доступними цінами 

незахищених верств 

населення 

Протягом 2021 року, 

Краснокутська селищна 

територіальна громада 

Збільшення обсягів обороту 
роздрібної торгівлі. Задово-
лення потреб незахищених 
верств населення у продово-
льчих товарах за доступними 
цінами. 

ІІ. Забезпечення вдосконалення функціонування  ПХО «Краснокутський ринок» та 

торгівельних майданчиків по району 

2.1 Проведення роботи з ведення 

реєстру торгівельних 

майданчиків району 

Щокварталу протягом  

2021 року, Краснокутська 

селищна територіальна 

громада 

Забезпечення функціонування 

в громаді необхідної кількості 

ринкових об’єктів 

2.2 Моніторинг стану виконання 

перспективного плану 

розвитку ПХО 

«Краснокутський ринок», у 

тому числі витрат на 

реконструкцію та благоустрій 

Щопівроку, 

Краснокутська селищна 

територіальна громада 

Створення на ринку 

цивілізованих умов для 

здійснення продажу-купівлі 

товарів і послуг 

2.3  Запровадження разом із 

правоохоронними органами 

заходів щодо ліквідації 

стихійної торгівлі на 

територіях, прилеглих до 

ринків, або розташованих 

поблизу них 

Протягом  2020  року 

Краснокутська селищна 

територіальна громада 

Зменшення проявів 

неорганізованої та 

небезпечної для споживачів 

форм торгівлі  

ІІІ. Забезпечення розвитку сфери побутового обслуговування населення району 

3.1 Аналіз розвитку мережі 

підприємств побуту, в тому 

числі в сільській місцевості 

Протягом 2021 року, 

Краснокутська селищна 

територіальна громада 

Створення в сільській 

місцевості необхідної для 

населення кількості 

підприємств побуту 

3.2 Сприяння розвитку виїзних 

форм надання побутових 

послуг для мешканців 

населених пунктів, 

віддавлених від центру 

громади 

Протягом 2021 року, 

Краснокутська селищна 

територіальна громада 

Забезпечення попиту 

сільського населення в 

побутових послугах  

VI. Забезпечення захисту прав споживачів 

4.1 Організація громадських 

приймалень по захисту прав 

споживачів в селах, селищах 

громади  

Протягом 2021 року, 

Краснокутська селищна 

територіальна громада 

Створення громадської 

системи захисту прав 

споживачів  

V. Розвиток виставко-ярмаркової діяльності: 
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5.1 Продовжити практику 

організації проведення 

продовольчих ярмарків за 

участю безпосередньо 

сільгоспвиробників 

Протягом року, 

напередодні свят та у 

вихідні дні, Краснокутська 

селищна територіальна 

громада 

Зниження цін на продукти 

харчування, створення 

можливості для виробників 

сільськогосподарської 

продукції реалізувати її 

безпосередньо споживачеві  

 

1.1.10. Розроблення схем планування та забудови територій 

(містобудівної документації) 

 

          В сучасних умовах зростає роль планування територій як ефективного 

засобу державного регулювання її використання, яке забезпечує 

 взаємоузгодження в галузей і адміністративно-територіальних одиниць. 

Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності" та низкою 

відповідних підзаконних актів чітко визначені вимоги щодо містобудівної до-

кументації як інструменту державного регулювання планування територій, яка 

поділяється на документацію державного, регіонального та місцевого рівнів і 

рішення якої є обов’язковими для виконання  всіма суб’єктами містобудування. 

Відповідно до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльнос-

ті", планування територій на місцевому рівні здійснюється шляхом розроблення 

та затвердження генеральних планів населених пунктів, планів зонування тери-

торій і детальних планів території. 

Відповідно до статті 5 Закону України "Про регулювання містобудівної 

діяльності" програми розвитку регіонів та населених пунктів, програми госпо-

дарського, соціального та культурного розвитку повинні узгоджуватися з міс-

тобудівною документацією відповідного рівня. 

 

Основні проблеми: 

- недооцінювання важливості масштабів змін, які стались у містобудівній полі-

тиці населених пунктів в ході проведення економічних реформ; 

- недостатність фінансових можливостей для виконання робіт з розроблення 

(оновлення) містобудівної документації, що привело до її старіння та втрати ак-

туальності, змін технологій її розроблення (оновлення), неможливістю викори-

стання в сучасних геоінформаційних системах управління територіями з питань 

розвитку житлового будівництва, формування  відповідної інженерної та 

транспортної  інфраструктури, підприємств обслуговування; 

- відсутність затверджених планів зонування територій та детальних планів те-

риторій призводить до хаотичного розміщення об'єктів, порушення вимог охо-

рони довкілля та культурної спадщини, не дає можливості встановити обґрун-

товані параметри об'єктів при видачі містобудівних умов та обмежень; 

- розміщення об'єктів без затверджених детальних планів територій ускладнює 

проектування вулиць та транспортних розв'язок, призводить до порушень чер-

воних ліній; 
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- відповідно до законодавства при відсутності затвердженого детального плану 

території  чи плану зонування території забороняється відведення земель для 

розміщення об’єктів містобудування, що спричиняє погіршення інвестиційного 

клімату; 

- містобудівна документація населеного пункту не відповідає сучасним вимо-

гам. 

Мета : 
- розроблення містобудівної документації населених пунктів; 

- розроблення плану зонування території на основі генерального плану населе-

ного пункту (у його складі або як окремий документ) з метою визначення умов 

та обмежень використання територій для містобудівних потреб у межах визна-

чених зон, створення сприятливих умов для життєдіяльності людини, забезпе-

чення захисту територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природно-

го характеру, запобігання надмірній концентрації населення і об’єктів вироб-

ництва. 

 

Пріоритетні завдання Програми щодо розвитку галузі та вирішення 

проблемних питань на 2021 рік: 

Забезпечення населеного пункту містобудівною документацією сучасного 

рівня спрямовано на визначення перспектив просторового розвитку території, 

створення умов для раціонального використання земель, а саме: 

- обґрунтування майбутніх потреб та визначення переважних напрямів викори-

стання територій; 

- визначення територій для містобудівних потреб з урахування державних, гро-

мадських і приватних інтересів, територій пріоритетного розвитку (інве-

стиційно-привабливих), обґрунтування рішень щодо розподілу території за ви-

дами та режимами переважного використання; 

- обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням та використання 

територій для містобудівних потреб; 

- забезпечення раціонального розселення i визначення напрямів сталого розвит-

ку населеного пункту; 

- визначення i раціональне розташування територій житлової та громадської за-

будови, промислових, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історико-

культурних та інших територій i об'єктів, в тому числі й об’єктів інженерно-

транспортної інфраструктури; 

- обґрунтування та встановлення режиму раціонального використання земель та 

забудови територій, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність; 

- визначення земельних ділянок для містобудівних потреб; 

- визначення територій, що мають особливу екологічну, наукову, естетичну, 

історико-культурну цінність, встановлення передбачених законодавством об-

межень на їх планування, забудову та інше використання; 

- охорона довкілля та раціональне використання природних ресурсів; 

- регулювання забудови населених пунктів та інших територій; 
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- розробка проектної документації щодо встановлення меж населеного пункту з 

урахуванням перспективних напрямів цільового використання території; 

- забезпечення дотримання чинного законодавства в питаннях виділення зе-

мельних ділянок (у тому числі шляхом проведення земельних аукціонів) під 

будівництво соціального житла, об’єкти промисловості, торгівлі, транспортної 

інфраструктури тощо. 

 

  Заходи розділу «Розроблення схем планування та забудови терито-

рій (містобудівної документації)» 
                                                                                                                                      грн.                                       

№ 

п/п 
Назва заходу 

Головний 

розпорядник 

Обсяги фінансування, грн. 

Усього 

у т. ч. за джерелами: 

держав-

ний бю-

джет 

облас-

ний 

бю-

джет 

район-

ний бю-

джет 

бюджет 

територіа-

льної гро-

мади 

інші 

дже-

рела 

а) розроблення комплексних планів просторового розвитку території територіальних громад 

1. 

Виготовлення тех-

нічної документації 

із землеустрою по 

встановленню меж 

населеного пункту 

с. Оленівське на 

території Красно-

кутської селищної 

територіальної гро-

мади  

Краснокут-

ська селищ-

на рада 

45 000 - - - 45 000 - 

 

1.1.11. Здійснення заходів із землеустрою 

 

Інвентаризація земель проводиться з метою встановлення місця розташу-

вання об'єктів землеустрою, їхніх меж, розмірів, правового статусу, виявлення 

земель, що не використовуються, використовуються нераціонально або не за 

цільовим призначенням, встановлення кількісних та якісних характеристик зе-

мель, необхідних для ведення державного земельного кадастру, здійснення 

державного контролю за використанням та охороною земель і прийняття на їх 

основі відповідних рішень органами виконавчої влади та органами місцевого 

самоврядування.  

Згідно з Порядком проведення інвентаризації земель, що затверджений 

постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 року № 513 “Про 

затвердження Порядку проведення інвентаризації земель” (зі змінами) об'єкта-

ми інвентаризації є територія міста та окремі земельні ділянки. 

На теперішній час на  території Краснокутської селищної ради об’єднаної 

територіальної громади є території , на яких необхідно першочергово провести 

інвентаризацію, а саме: землі запасу сільськогосподарського призначення ( не 

надані у власність та користування) в т. ч. городництво , що не використову-

ються або використовуються  без правовстановлюючих документів. 

У зв'язку з тим, що одним із основних джерел надходження коштів до мі-

сцевого бюджету є надходження від плати за землю, проведення інвентаризації 
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земель сільськогосподарського призначення комунальної власності в межах 

смт. Краснокутськ Краснокутської селищної ради сприятиме наповненню міс-

цевого бюджету за рахунок сплати орендної плати та/або земельного податку за 

користування землею.  

 

Основні проблеми: 

Основною проблемою є відсутність достовірних та повних відомостей 

щодо площі, складу та якісних характеристик земель, про землекористувачів та 

землевласників, врегулювання суміжних меж. Достовірні дані про площі, межі, 

склад угідь та конфігурацію земельних ділянок надають можливість прогнозу-

вати використання земель, передбачати надходження, обґрунтовано нарахову-

вати земельний податок. Важливо знати, які земельні ділянки не використову-

ються, або використовуються нераціонально, не за цільовим призначенням, 

всупереч вимогам земельного та природоохоронного законодавства.  Засобом 

набуття таких знань служить інвентаризація. 

Враховуючи інтенсивний в останні роки рух земельних ділянок – зміну 

землевласників чи землекористувачів, цільового призначення, тощо, вкрай не-

обхідним є проведення інвентаризації земельних ділянок комунальної власнос-

ті, які в подальшому можна було б надавати в оренду громадянам для городни-

цтва.  

 

Мета : 
Проведення інвентаризації земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності, які знаходяться на території Краснокутської селищної 

ради є розробка організаційних, економічних та інших заходів, спрямованих на 

забезпечення збереження, раціонального використання земельних ресурсів та їх 

охорону, шляхом реалізації державної політики України щодо забезпечення 

сталого розвитку землекористування, захисту прав власників і користувачів зе-

мельних ділянок, наповнення місцевого бюджету за рахунок сплати орендної 

плати або земельного податку за користування земельними ділянками. 

 

Пріоритетні завдання Програми щодо розвитку галузі та вирішення 

проблемних питань на 2021 рік: 
Основними завданнями Програми є: 

- проведення інвентаризації земель сільськогосподарського призначення кому-

нальної власності в межах смт. Краснокутськ Краснокутської селищної ради Богоду-

хівського району, які в подальшому можуть бути передані громадянам в оренду для 

городництва. 

 

  Заходи розділу «Здійснення заходів із землеустрою» 
                                                                                                                                      грн.                                       

№ 

п/п 
Назва заходу 

Головний 

розпорядник 

Обсяги фінансування, грн. 

Усього 

у т. ч. за джерелами: 

держав-

ний бю-

джет 

облас-

ний 

бю-

район-

ний бю-

джет 

бюджет 

територіа-

льної гро-

інші 

дже-

рела 
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джет мади 

1. 

Виготовлення тех-

нічної документації 

з інвентаризації зе-

мель сільськогоспо-

дарського призна-

чення комунальної 

власності в межах 

смт. Краснокутськ 

на території Крас-

нокутської селищ-

ної ради, 

Краснокут-

ська селищ-

на рада 

34 000 - - - 34 000 - 

2. 

Виготовлення тех-

нічної документації 

з інвентаризації зе-

мель комунальної 

власності під зліт-

но-посадковою сму-

гою (аеродром) за 

межами населених 

пунктів на території 

Краснокутської се-

лищної ради  

Краснокут-

ська селищ-

на рада 

25 000    25 000  

3. 

Виготовлення тех-

нічної документації 

із землеустрою що-

до інвентаризації 

земель комунальної 

власності в межах с. 

Каплунівка на тери-

торії Краснокутсь-

кої селищної ради 

Краснокут-

ська селищ-

на рада 

92 000    92 000  

 РАЗОМ  151 000    151 000  

 
1.1.12. Фінансова підтримка ОСББ, які беруть участь у Програмі 

підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім» 

Державної установи «Фонд енергоефективності» 

 

Загальні положення 

Розділ програми «Фінансова підтримка ОСББ, які беруть участь у Про-

грамі підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім» 

Державної установи «Фонд енергоефективності» на 2021 рік розроблений від-

повідно Цивільного кодексу України, законів України «Про об'єднання співвла-

сників багатоквартирного будинку», «Про особливості здійснення права влас-

ності у багатоквартирному будинку», «Про житлово-комунальні послуги», 

«Про приватизацію державного житлового фонду», «Про енергозбереження», 

«Про Фонд енергоефективності», «Про енергетичну ефективність будівель», 

Постанов Кабінету Міністрів України  «Про реалізацію Закону України «Про 

об'єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про затвердження 

Правил користування приміщеннями житлових будинків». 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

на місцеві органи влади покладаються обов’язки здійснювати від імені громади 

та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені 

Конституцією та законами України. 
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08.06.2017 було прийнято Закон України «Про Фонд енергоефективності» 

№ 2095-VIII, а постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.2017 №1099 

було утворено державну установу «Фонд енергоефективності» та затверджено 

її статут. 

Метою діяльності Фонду є підтримка ініціатив щодо енергоефективності, 

впровадження інструментів стимулювання і підтримки здійснення заходів з 

підвищення рівня енергетичної ефективності будівель та енергозбереження, зо-

крема в житловому секторі. 

Реалізація мети діяльності Установи відбувається через розроблення нею 

програм з термомодернізації, які передбачають фінансування тих чи інших ене-

ргоефективних заходів. 

Зокрема, 16 серпня 2019 року Наглядовою радою Державної установи 

«Фонд енергоефективності» (далі – Фонд ЕЕ) було затверджено Програму підт-

римка енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім» Державної 

установи «Фонд енергоефективності» (далі – Програми «Енергодім») (у редак-

ції, затвердженій рішенням Наглядової ради ДУ «Фонд енергоефективності» 

від 30 червня 2021 року), якою запроваджено механізм часткової компенсації 

вартості впроваджених ОСББ заходів з енергозбереження. За умови ефективно-

го управління проектом та фінансовими ресурсами на його реалізацію можна 

оперативно виконати роботи з енергомодернізації та отримати грант Фонду. 

Діяльність Фонду ЕЕ відкриває можливості для проведення термомодер-

нізації житлових будинків об′єднань співвласників багатоквартирних будинків 

(Далі – ОСББ) із частковою компенсацією фактично понесених ними витрат. 

Одним зі стимулів у Програмі «Енергодім» може стати часткове відшко-

дування вартості здійснених заходів з енергоефективності на реалізацію проєк-

тів за Програмою «Енергодім» за рахунок коштів бюджету Краснокутської се-

лищної територіальної громади. 

У свою чергу, Краснокутська селищна рада долучається до процесу підт-

римки ОСББ Краснокутської селищної територіальної громади, які реалізують 

проекти з підвищення ефективності та енергомодернізації по Програмі Фонду 

енергоефективності «Енергодім», шляхом розроблення розділу Фінансова підт-

римка ОСББ, які беруть участь у Програмі підтримки енергомодернізації бага-

токвартирних будинків «Енергодім» Державної установи «Фонд енергоефекти-

вності» та  часткового відшкодування понесених витрат ОСББ, чим, у свою 

чергу, зменшує фінансове навантаження на співвласників багатоквартирних бу-

динків. 

Основні проблеми: 
Однією з найбільш гострих соціально-економічних проблем України на 

сьогоднішній день є житлова. Застарілими є організаційні принципи роботи та 

управління житлово-експлуатаційних організацій, відсутність системних пере-

творень у житлово-комунальній сфері, постійне недофінансування запланова-

них заходів щодо належного утримання та ремонту житлового фонду, його ре-

конструкції і модернізації призвело до незадовільного стану житла в місті. 

Необхідність розроблення розділу Фінансова підтримка ОСББ, які беруть 

участь у Програмі підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків 

«Енергодім» Державної установи «Фонд енергоефективності» обґрунтовується 
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нагальною потребою забезпечення ефективного управління спільним майном 

багатоквартирних будинків. 

Удосконалення управління та збереження житлового фонду, його модер-

нізація та заходи з енергозбереження - одна з найважливіших проблем, що пос-

тають перед владою. 

Всі, хто працює над реформуванням житлово-комунального господарст-

ва, розуміють, що така довгоочікувана реформа можлива лише за умови актив-

ної участі у цій справі ОСББ як нової організаційної форми утримання житла, 

що значно краще відповідає реаліям сьогодення. 

Нажаль, власники квартир досить скептично ставляться до питань зміни 

форми управління власним майном. Основними факторами, що стримують 

створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (далі – ОСББ) є: 

- байдужість частини мешканців багатоквартирних будинків до технічно-

го стану будинків, упорядкованості прибудинкової території; 

- відсутність необхідних знань щодо особливостей та переваг функціону-

вання ОСББ; 

- інертність мислення мешканців, бажання покращити умови життя без 

будь-яких зусиль зі свого боку, небажання брати на себе відповідальність за 

інших співвласників багатоквартирного будинку; 

- відсутність професійних управителів багатоквартирних будинків; 

- зношеність та застарілість конструктивних елементів та технічного     

обладнання багатоквартирних будинків; 

- необхідність значного обсягу коштів ОСББ для виконання робіт з пото-

чного та капітальних ремонтів, заходів з модернізації багатоквартирних будин-

ків; 

- низька обізнаність мешканців про діючі програми фінансової підтримки 

ОСББ. 

Мета: 

Основною метою розділу є підвищення рівня енергоефективності житло-

вого фонду Краснокутської селищної територіальної громади шляхом ство-

рення дієвого механізму фінансової підтримки ОСББ, а саме покращення умов 

проживання мешканців багатоквартирних   будинків,   продовження терміну 

експлуатації   конструкцій та інженерних мереж житлових будівель, зниження 

споживання енергетичних ресурсів   шляхом   стимулювання   активності    і    

відповідальності мешканців багатоквартирних будинків у напрямку поліпшен-

ня стану своєї спільної сумісної власності. 

Також, важливою метою є зміна підсвідомості мешканця багатоквартир-

ного будинку щодо ефективного власника та колективного управління будин-

ком, а також якості життя мешканців багатоквартирних будинків на території 

Краснокутської селищної ради шляхом високого рівня забезпечення соціально-

правових гарантій та значне підвищення активності мешканців населених пунк-

тів громади що дасть можливість залучати їх до розвитку житлового фонду за 

місцем їх проживання. 

Розділ спрямований на подолання стереотипу мешканця-споживача бага-

топоверхового будинку, який не відчуває себе власником житла та не може 
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вплинути на обсяг і якість отриманих комунальних послуг, оплачених з його 

кишені. 

Пріоритетні завдання розділу Фінансова підтримка ОСББ, які беруть 

участь у Програмі підтримки енергомодернізації багатоквартирних будин-

ків «Енергодім» Державної установи «Фонд енергоефективності» на 2021 

рік: 

- реалізація розділу забезпечить впровадження наступних пріоритетів: 

- надання комунальних послуг на рівні європейських стандартів; 

- впровадження якісно нового рівня взаємовідносин у житлово-

комунальній сфері, шляхом допомоги мешканцям в питаннях створення та дія-

льності ОСББ; 

- залучення додаткових інвестицій в утримання та ремонт житлового фо-

нду; 

- забезпечення кваліфікованими спеціалістами та керівниками ОСББ для 

кращого управління своїми будинками; 

- забезпечення прозорості, відкритості в діяльності органів самоорганіза-

ції мешканців багатоквартирних будинків та підприємств – надавачів послуг. 

Заходи розділу Фінансова підтримка ОСББ, які беруть участь у Про-

грамі підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енерго-

дім» Державної установи «Фонд енергоефективності» 
                                                                                                                                      грн.                                       

№ 

п/п 
Назва заходу 

Головний 

розпорядник 

Обсяги фінансування, грн. 

Усього 

у т. ч. за джерелами: 

держав-

ний бю-

джет 

облас-

ний 

бю-

джет 

район-

ний бю-

джет 

бюджет 

територіа-

льної гро-

мади 

інші 

дже-

рела 

 

1. 

Часткове 

відшкодування 

вартості 

здійснених 

заходів з 

енергоефективно

сті на реалізацію 

проєктів за 

Програмою 

підтримка 

енергомодерніза

ції 

багатоквартирни

х будинків 

«Енергодім» 

Державної 

установи «Фонд 

енергоефективно

сті» «Енергодім» 

 

Краснокут-

ська селищ-

на рада 

12 300 000 - - - 12 300 000 - 
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Очікувані результати від виконання заходів 

          - суттєва економія споживання енергетичних ресурсів та витрат на 

комунальні послуги об’єднань співвласників багатоквартирних будинків; 

          - поліпшення зовнішнього вигляду будівель, продовження строку їх екс-

плуатації; 

          - підвищення рівня комфорту, умов проживання у будинках та вартості та-

ких будинків; 

          - удосконалення управління та збереження житлового фонду, його модер-

нізація та заходи з енергозбереження; 

          - скорочення викидів СО2. 

Порядок 

часткового відшкодування вартості здійснених заходів з енергоефек-

тивності на реалізацію проєктів за Програмою підтримка енергомо-

дернізації багатоквартирних будинків «Енергодім» Державної уста-

нови «Фонд енергоефективності»  

1. Цей Порядок визначає процедуру здійснення часткового відшкоду-

вання вартості здійснених заходів з енергоефективності на реалізацію проєктів 

за Програмою підтримка енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енер-

годім» Державної установи «Фонд енергоефективності» Краснокутською сели-

щною територіальною громадою. 

2. Часткове часткового відшкодування вартості здійснених заходів з 

енергоефективності на реалізацію проєктів за Програмою підтримка енергомо-

дернізації багатоквартирних будинків «Енергодім» Державної установи «Фонд 

енергоефективності» можуть отримати ОСББ, зареєстровані на території Крас-

нокутської селищної територіальної громади, які уклали Грантову угоду з Фон-

дом ЕЕ, шляхом отримання від Фонду ЕЕ Повідомлення про схвалення Заявки і 

приєднання до Програми «Енергодім» та отримали від Фонду відшкодування 

(за відповідний Етап). 

3. Часткове відшкодування вартості здійснених заходів з енергоефек-

тивності на реалізацію проєктів за Програмою «Енергодім» здійснюється Крас-

нокутською селищною радою на: 

- заходи з енергоефективності, що входять до Пакету заходів «А» 

(«Легкий»); 

- заходи з енергоефективності, що входять до Пакету заходів «Б» 

(«Комплексний»). 
 

Пакет заходів «А» («Легкий) 

 в будинках без централізованого опалення, можливо зробити 

наступні роботи 

Тип заходів Заходи 

Необов’язкові 1. Комплекс робіт із теплоізоляції та улаштування опалю-

вальних та неопалювальних горищ (технічних поверхів) 

та дахів 

2. Встановлення автоматичних регуляторів температури 

повітря у приміщеннях на опалювальних приладах водя-
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ної системи опалення у квартирах або/та у приміщеннях 

(місцях) загального користування будівлі 

3. Заміна або ремонт блоків віконних або/та блоків бал-

конних дверних у приміщеннях (місцях) загального кори-

стування будівлі 

4. Заміна або ремонт зовнішніх дверей або/та облашту-

вання тамбурів зовнішнього входу 

5. Комплекс робіт із модернізації та облаштування систе-

ми освітлення у приміщеннях (місцях) загального корис-

тування будівлі 

Пакет заходів «Б» («Комплексний») 

Тип заходів Заходи 

Обов’язкові 1. Комплекс робіт із теплоізоляції та улаштування 

зовнішніх стін 

2. Комплекс робіт із теплоізоляції та улаштування опалю-

вальних та неопалювальних горищ (технічних поверхів) та 

дахів 

3. Комплекс робіт із теплоізоляції та улаштування плит 

перекриття підвалу 

4. Заміна або ремонт зовнішніх дверей або/та облаштуван-

ня тамбурів зовнішнього входу 

5. Заміна або ремонт блоків віконних або/та блоків бал-

конних дверних у приміщеннях (місцях) загального кори-

стування будівлі 

Необов’язкові 1. Комплекс робіт із теплоізоляції та улаштування зовніш-

ніх стін нижче рівня ґрунту 

2. Заміна або/та теплоізоляція трубопроводів системи опа-

лення або/та приладів водяної системи опалення у кварти-

рах 

3. Встановлення автоматичних регуляторів температури 

повітря у приміщеннях на опалювальних приладах водя-

ної системи опалення у квартирах або/та у приміщеннях 

(місцях) загального користування будівлі 

4. Заміна або ремонт блоків віконних або/та блоків бал-

конних дверних у квартирах, утеплення і скління наявних 

балконів і лоджій 

5. Комплекс робіт із модернізації та облаштування систе-

ми освітлення у приміщеннях (місцях) загального корис-

тування будівлі 

6. Комплекс робіт із модернізації та облаштування систе-

ми вентиляції зі встановленням рекуператорів 
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4. Розміри часткового відшкодування Прийнятних витрат для Пакету 

«А» 
Часткове відшкодування вартості здійснених заходів з 

енергоефективності на реалізацію проєктів за Програ-

мою «Енергодім» 

1 

Транш 

2 

Транш 

3 Транш 

% від відповідних Прийнят-

них витрат 

Прийнятні Заходи з підготовки та реалізації Проекту* -   

Проведення попереднього Енергетичного аудиту  -  

Проектної документації та її експертизу (в тому числі об-

стеження об’єкта (будівлі)) 
  - 

Послуги з технічного та авторського наглядів   - 

Сертифікація енергетичної ефективності після реалізації 

Проекту 
  - 

Обстеження інженерних систем будівлі, на яких здійснено 

заходи із забезпечення (підвищення рівня) енергетичної 

ефективності під час реалізації Проекту 

- - - 

Прийнятні Заходи з будівельних робіт:    

Роботи, обладнання, матеріали    До 20% 

** 
 
*вартість Прийнятних Заходів на підготовку та реалізацію Проекту (починаючи з 501-ї Заявки на Участь, схваленої Фондом) не повинна 

перевищувати 15 % від вартості Прийнятних Заходів з будівельних робіт. 

** відсоток (В) розраховується по формулі:  
В=((ПВ-СГ-ВБ)*100)/ПВ 

ПВ – загальна сума витрат на Прийнятні Заходи;  

СГ – розмір Гранту, визначений у Таблиці 1 цього Додатку;  
ВБ – Внесок Бенефіціара, визначений у Таблиці 2 цього Додатку; 
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5. Розміри часткового відшкодування Прийнятних витрат для Пакету 

«Б» 
Часткове відшкодування вартості здійснених заходів з 

енергоефективності на реалізацію проєктів за Програ-

мою «Енергодім» 

1 

Транш 

2 

Транш 

3 

Транш*** 

% від відповідних Прийнят-

них витрат 

Прийнятні Заходи з підготовки та реалізації Проекту*    

Проведення попереднього Енергетичного аудиту 10   

Розробка Проектної документації та її експертизу (в тому 

числі обстеження об’єкта (будівлі)) 

 10  

Послуги з технічного та авторського наглядів   10 

Сертифікація енергетичної ефективності після реалізації 

Проекту 

  10 

Обстеження інженерних систем будівлі, на яких здійснено 

заходи із забезпечення (підвищення рівня) енергетичної 

ефективності під час реалізації Проекту 

  10 

Прийнятні Заходи з будівельних робіт:    

Роботи, обладнання, матеріали    30 
 

* вартість Прийнятних Заходів на підготовку та реалізацію Проекту не повинна перевищувати 7,5 % від вартості Прийнят-

них Заходів з будівельних робіт.  

** відсоток від фактично виконаних та належним чином схвалених Фондом робіт за певним кроком. 

***Третій Транш Гранту, може виплачуватися частинами відповідно до покрокової верифікації програми Енергодім 

 

6. Вимоги до розміру Внеску ОСББ 
ВНЕСОК ОСББ ПАКЕТ «А» ПАКЕТ «Б» 

% від Прийня-

тних витрат на 

підготовку та 

реалізацію 

Проекту 

% від При-

йнятних ви-

трат на буді-

вельні роботи 

% від Прийнят-

них витрат на 

підготовку та ре-

алізацію Проекту 

% від При-

йнятних ви-

трат на буді-

вельні роботи 

Заявки на Участь, яка 

була схвалена Фондом 

40 20 

7. Часткове відшкодування вартості здійснених заходів з енергоефектив-

ності на реалізацію проєктів за Програмою підтримка енергомодернізації бага-

токвартирних будинків «Енергодім» Державної установи «Фонд енергоефекти-

вності» (власні кошти, кредитні кошти)  здійснюється на зазначені, відповідно 

п.3 Порядку, цілі, в розмірах відповідно п.4,5 Порядку, в межах коштів, затвер-

джених у бюджеті Краснокутської селищної територіальної громади на на від-

повідний рік. 

8. Для отримання часткового відшкодування вартості здійснених заходів 

з енергоефективності на реалізацію проєктів за Програмою підтримка енерго-

модернізації багатоквартирних будинків «Енергодім» Державної установи 

«Фонд енергоефективності» з бюджету Краснокутської селищної територіаль-

ної громади ОСББ необхідно подати до виконавчого комітету Краснокутської 

селищної ради заяву на участь у Програмі за формою згідно Додатку 1 до Про-

грами економічного і соціального розвитку  Краснокутської селищної територі-

альної громади на 2021 рік, затвердженої рішенням сесії Краснокутської сели-

щної ради від 22.12.2020 №63-VІІ (зі змінами). 
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Відповідно до резолюції селищного голови, заява та додані до неї доку-

менти передаються на вивчення до структурних підрозділів виконавчого комі-

тету відповідного профільного спрямування. 

Структурний підрозділів виконавчого комітету відповідного профільного 

спрямування забезпечує підготовку проекту рішення виконавчого комітету се-

лищної ради про часткове відшкодування вартості здійснених заходів з енерго-

ефективності на реалізацію проєктів за Програмою підтримка енергомодерніза-

ції багатоквартирних будинків «Енергодім» Державної установи «Фонд енерго-

ефективності» на кожний окремий будинок. 

Виконавчий комітет Краснокутської селищної ради на підставі поданої 

заяви та прийнятого рішення про часткове відшкодування вартості здійснених 

заходів з енергоефективності на реалізацію проєктів за Програмою підтримка 

енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім» Державної устано-

ви «Фонд енергоефективності» укладає договір з ОСББ про часткове відшкоду-

вання вартості здійснених заходів з енергоефективності на реалізацію проєктів 

за Програмою підтримка енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енер-

годім» Державної установи «Фонд енергоефективності» за формою згідно До-

датку 2 до Програми економічного і соціального розвитку  Краснокутської се-

лищної територіальної громади на 2021 рік, затвердженої рішенням сесії Крас-

нокутської селищної ради від 22.12.2020 №63-VІІ (зі змінами). 

Підставою для перерахування коштів на часткове відшкодування вартості 

здійснених заходів з енергоефективності на реалізацію проєктів за Програмою 

підтримка енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім» Держа-

вної установи «Фонд енергоефективності»: 

- рішення виконавчого комітету селищної ради про часткове відшкоду-

вання вартості здійснених заходів з енергоефективності на реалізацію проєктів 

за Програмою підтримка енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енер-

годім» Державної установи «Фонд енергоефективності»; 

- договір про часткове відшкодування вартості здійснених заходів з енер-

гоефективності на реалізацію проєктів за Програмою підтримка енергомодерні-

зації багатоквартирних будинків «Енергодім» Державної установи «Фонд енер-

гоефективності». 

Краснокутська селищна рада (як розпорядник коштів) проводить перера-

хунок визначеної суми коштів на рахунки одержувачів – ОСББ. Всю відповіда-

льність за успішну реалізацію проекту несе об’єднання (ОСББ). 

Часткове відшкодування вартості здійснених заходів з енергоефективнос-

ті на реалізацію проєктів за Програмою підтримка енергомодернізації багаток-

вартирних будинків «Енергодім» Державної установи «Фонд енергоефективно-

сті» здійснюється Траншами (частинами) у визначеному відповідно до  п. 4,5  

Порядку розмірі та відповідно до умов Програми та договору на підставі заяв та 

інших документів. 

Краснокутська селищна рада має право припинити виплату відшкодуван-

ня у випадку порушень ОСББ умов договору. 
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Додаток № 1 
До Програми економічного і соціального розвитку  

Краснокутської селищної територіальної громади на 

2021 рік, затвердженої рішенням сесії Краснокутської 

селищної ради від 22.12.2020 №63-VІІ (зі змінами) 

 

Виконавчому комітету Краснокутської се-

лищної ради 

(головному розпоряднику бюджетних коштів) 

 

від керівника (уповноваженої особи) ОСББ 

                                   (потрібне підкреслити) 

_____________________________________ 

                                                   (ПІБ) 

 

 

Адреса ОСББ  ________________________ 

 

 

Телефон _____________________________ 

 

Електронна адреса_____________________ 

 

ЗАЯВА 

 

на часткове відшкодування вартості здійснених заходів з енергоефективності на реалізацію 

проєктів за Програмою підтримка енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енерго-

дім» Державної установи «Фонд енергоефективності» 

 
ОСББ «_________» за підтримки Державної установи «Фонд енергоефективності» має 

намір здійснити комплекс Пакету заходів «А» або Пакету заходів «Б» (підкреслити Пакет) у 

рамках участі у Програмі підтримка енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енерго-

дім» Державної установи «Фонд енергоефективності», затвердженої рішенням Наглядової 

ради Державної установи «Фонд енергоефективності» від 16 серпня 2019 року (у редакції, 

затвердженій рішенням Наглядової ради ДУ «Фонд енергоефективності» від 17 грудня 2020 

року), у будинку за адресою: ______________________________________________________.  

ОСББ «_________» отримало від Державної установи «Фонд енергоефективності» пе-

рший Транш Гранту (часткове відшкодування вартості попереднього Енергетичного аудиту 

та/або Послуг з супроводження Проекту для участі у Програмі) у сумі __________ грн., Дру-

гий Транш Гранту (часткове відшкодування вартості розробки Проектної документації та її 

експертизи (у тому числі обстеження об’єкту (будівлі)) та/або Послуг з супроводження Про-

екту для участі у Програмі), у сумі ___________грн., третій Транш Гранту (часткове відшко-

дування вартості здійснених Заходів з енергоефективності, послуг з технічного та автор-

ського нагляду, послуг Сертифікації енергетичної ефективності після реалізації Проекту, по-

слуг з обстеження інженерних систем будівлі, щодо яких здійснено Заходи з енергоефектив-

ності, та Послуг з супроводження Проекту для участі у Програмі (виплата Гранту), у сумі 

___________грн. » (підкреслити Транш Гранту). 

Відповідно до Програми економічного і соціального розвитку  Краснокутської сели-

щної територіальної громади на 2021 рік, затвердженої рішенням сесії Краснокутської сели-

щної ради від 22.12.2020 №63-VІІ (зі змінами) прошу здійснити часткове відшкодування вар-

тості здійснених заходів з енергоефективності на реалізацію проєктів за Програмою підтри-

мка енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім» Державної установи «Фонд 

енергоефективності». 
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Додатки: 

 

1. Статут ОСББ. 

2. Свідоцтво про державну реєстрацію ОСББ, а у разі, якщо воно не видавалося,-

витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. 

3. Документи, що посвідчують особу та повноваження керівника ОСББ (рішення 

устновчих /загальних зборів про обрання голови правління). 

4. Витяг з протоколу загальних зборів за формою, затвердженою наказом Мініс-

терства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Украї-

ни від 25.08.2015 № 203 з питань: 

- участі у Програмі; 

5. Реквізити банківського рахунку ОСББ, відкритого в Державній казначейській слу-

жбі України; 

6. Документи, що підтверджують наміри надати часткове відшкодування Фондом 

енергоефективності відповідного траншу за  Програмою підтримки енергомодернізації бага-

токвартирних будинків «Енергодім» Державної установи «Фонд енергоефективності». 

7. Документи, що підтверджують вартість виконаних робіт (копії договорів з підряд-

никами на впровадження заходів з енергоефективності, копії актів приймання виконаних бу-

дівельних робіт та довідка про вартість виконаних будівельних робіт і витрати, копії рахун-

ків, платіжних документів, чеків, квитанцій та інших документів, що підтверджують здійс-

нення оплати за впровадження заходів з енергоефективності. 

 

 

«___»_________ 20___ року 

 

 

 

Голова правління ОСББ  

 

 

«_______________________»  ____________      __________________ 

           (назва ОСББ)           (підпис)  
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Додаток № 2 
До Програми економічного і соціального розвитку  

Краснокутської селищної територіальної громади на 

2021 рік, затвердженої рішенням сесії Краснокутської 

селищної ради від 22.12.2020 №63-VІІ (зі змінами) 

 

 

ДОГОВІР № _______ 

на часткове відшкодування вартості здійснених заходів з енергоефективності на реалі-

зацію проєктів за Програмою підтримка енергомодернізації багатоквартирних будинків 

«Енергодім» Державної установи «Фонд енергоефективності» 

 
 

смт. Краснокутськ       «___»_________ 20___року 

 

_______________________________________________________________________, як голо-

вний розпорядник коштів в особі ________________________________________,що діє на 

підставі ________________________________ (далі–Головний розпорядник коштів), з однієї 

сторони та _________________________________________________, в особі 

______________________________________, що діє на підставі ______________ (надалі–

О С Б Б  -  зареєстроване на території Краснокутської селищної територіальної громади, яке 

уклало Грантову угоду з Фондом ЕЕ, шляхом отримання від Фонду ЕЕ Повідомлення про 

схвалення Заявки і приєднання до Програми «Енергодім» та отримали від Фонду відшкоду-

вання, уклали цей договір (далі-Договір) про наступне: 

 

1. Предмет договору 

 

Головний розпорядник коштів відповідно до Програми економічного і соціального 

розвитку  Краснокутської селищної територіальної громади на 2021 рік, затвердженої рішен-

ням сесії Краснокутської селищної ради від 22.12.2020 №63-VІІ (зі змінами) (надалі-

Програма), рішення виконавчого комітету від __________________ № _____ проводить част-

кове відшкодування вартості здійснених заходів з енергоефективності на реалізацію проєктів 

за Програмою підтримка енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім» Дер-

жавної установи «Фонд енергоефективності»,  що складає ______________ грн. _____ коп., 

сплачених ОСББ відповідно до Грантової угоди з Фондом ЕЕ, передбачені Порядком частко-

вого відшкодування вартості здійснених заходів з енергоефективності на реалізацію проєктів 

за Програмою підтримка енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім» Дер-

жавної установи «Фонд енергоефективності», на умовах та в порядку, визначеному цим До-

говором. 

 

2. Умови, порядок та здійснення часткове відшкодування вартості здійснених заходів з 

енергоефективності на реалі-зацію проєктів за Програмою підтримка енергомодерніза-

ції багатоквартирних будинків «Енергодім» Державної установи «Фонд енергоефекти-

вності» 

2.1. Головний розпорядник коштів здійснює часткове відшкодування вартості здійс-

нених заходів з енергоефективності на реалізацію проєктів за Програмою підтримки енерго-

модернізації багатоквартирних будинків «Енергодім» Державної установи «Фонд енергоефе-

ктивності», сплачених ОСББ, відповідно до Грантової угоди з Фондом ЕЕ, що підтверджені  

документами про вартість виконаних робіт за умови відсутності обставин визначених цим 

Договором та Програмою, які позбавляють ОСББ – права на отримання відшкодування. 

2.2. Часткове відшкодування вартості здійснених заходів з енергоефективності на ре-

алізацію проєктів за Програмою підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків 

«Енергодім» Державної установи «Фонд енергоефективності» припиняється у випадку по-
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рушення ОСББ-умов даного Договору, а відшкодовані кошти підлягають поверненню Голо-

вному розпоряднику коштів. 

2.3. У разі затримки бюджетного фінансування та /або затримки здійснення пла-

тежів не з вини Головного розпорядника коштів, часткове відшкодування вартості здійс-

нених заходів з енергоефективності на реалізацію проєктів за Програмою підтримки енерго-

модернізації багатоквартирних будинків «Енергодім» Державної установи «Фонд енергоефе-

ктивності» здійснюється протягом 3 (трьох) банківських днів з дати отримання Головним 

розпорядником коштів бюджетного фінансування на свій реєстраційний рахунок та /або 

можливості здійснити платежі. 

 

3. Обов'язки та права Сторін 

 

3.1. Головний розпорядник коштів зобов'язується: 

3.1.1. Забезпечувати ОСББ – консультаціями та документацією з питань,    що стосу-

ються взаємних зобов'язань Сторін. 

3.1.2. Зареєструвати відповідно до укладеного Договору юридичні та фінансові зобо-

в'язання, згідно чинного законодавства. 

3.2.3. Письмово повідомляти за 10 (десять) календарних днів ОСББ щодо припинення 

надання ОСББ часткового відшкодування вартості здійснених заходів з енергоефек-

тивності на реалізацію проєктів за Програмою підтримка енергомодернізації багаток-

вартирних будинків «Енергодім» Державної установи «Фонд енергоефективності» з 

обґрунтуванням причин такого припинення. 

 

3.2. ОСББ зобов'язується: 

3.2.1. Своєчасно та в повному обсязі надавати Головному розпоряднику коштів доку-

менти та інформацію, передбачені даним Договором та Порядоком часткового відш-

кодування вартості здійснених заходів з енергоефективності на реалізацію проєктів за 

Програмою підтримка енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім» 

Державної установи «Фонд енергоефективності», викладеним у Програмі економіч-

ного і соціального розвитку  Краснокутської селищної територіальної громади на 

2021 рік, затвердженої рішенням сесії Краснокутської селищної ради від 22.12.2020 

№63-VІІ (зі змінами) . 

3.2.2. Повідомляти Головному розпоряднику коштів про зміну реквізитів ОСББ для 

отримання часткового відшкодування вартості здійснених заходів з енергоефективно-

сті на реалізацію проєктів за Програмою підтримка енергомодернізації багатокварти-

рних будинків «Енергодім» Державної установи «Фонд енергоефективності» та інші 

зміни, що впливатимуть на правові відносини за цим Договором. 

3.2.3. Виконувати інші зобов'язання передбачені цим Договором. 

 

3.3. Головний розпорядник коштів має право: 

3.3.1. Вимагати від ОСББ надання документів та інформації, пов'язаних з наданням 

часткового відшкодування вартості здійснених заходів з енергоефективності на реалі-

зацію проєктів за Програмою підтримка енергомодернізації багатоквартирних будин-

ків «Енергодім» Державної установи «Фонд енергоефективності». 

3.3.2. Припинити виплату ОСББ часткового відшкодування вартості здійснених захо-

дів з енергоефективності на реалізацію проєктів за Програмою підтримка енергомо-

дернізації багатоквартирних будинків «Енергодім» Державної установи «Фонд енер-

гоефективності» у разі: 

- Відсутності бюджетних призначень; 

- порушень ОСББ умов договору. 
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- 3.3.4. Здійснювати перевірку ОСББ – Позичальника на його відповідність ви-

могам, визначених у Програмі в період здійснення відшкодування частини су-

ми кредиту. 

 

3.4. ОСББ має право: 

3.4.1. У випадку належного виконання умов цього Договору отримувати часткове ві-

дшкодування вартості здійснених заходів з енергоефективності на реалізацію проєк-

тів за Програмою підтримка енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енерго-

дім» Державної установи «Фонд енергоефективності»,    в    порядку    визначеному 

цим    Договором та Програмою. 

3.4.2. Вимагати та отримувати від   Головного   розпорядника коштів інформацію та 

консультації з питань надання часткового відшкодування вартості здійснених заходів 

з енергоефективності на реалізацію проєктів за Програмою підтримка енергомодерні-

зації багатоквартирних будинків «Енергодім» Державної установи «Фонд енергоефе-

ктивності». 

 

4. Відповідальність Сторін 

 

4.1 За невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків за цим Договором Сто-

рони несуть відповідальність відповідно до умов цього Договору та Законодавства. 

4.2. ОСББ – несе відповідальність за достовірність передбачених  Порядком, докуме-

нтів, наданих Головному розпоряднику коштів для отримання часткового відшкоду-

вання. 

4.3. Головний розпорядник коштів не відповідає перед ОСББ - за виконання зо-

бов’язань у разі відсутності фінансування на часткове відшкодування вартості здійс-

нених заходів з енергоефективності на реалізацію проєктів за Програмою підтримка 

енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім» Державної установи 

«Фонд енергоефективності». 

4.4. Сторони не несуть відповідальності за неможливість виконання умов цього Дого-

вору у разі настання обставин непереборної сили, які Сторони не могли передбачити і 

які перешкоджатимуть Сторонам у виконанні своїх зобов'язань за цим Договором. 

 

5. Заключні положення 

 

5.1. Цей Договір набуває чинності з дня його підписання Сторонами та діє до 

 20_ року, якщо його не буде розірвано достроково у порядку, 

передбаченому цим Договором. 

5.2. Питання, неврегульовані цим Договором, вирішуються з урахуванням норм Про-

грами та законодавства. 

5.3. У разі змін в законодавстві щодо правовідносин, визначених в цьому Договорі, 

що впливатимуть на правові відносини за цим Договором, а також в інших випадках, 

за погодженням Сторін в Договір вносяться відповідні зміни та  доповнення шляхом  

оформлення щодо додаткової угоди,  яка є невід'ємною частиною Договору. 

5.4. Сторони докладатимуть усіх зусиль щоб врегулювати будь-які спори стосовно 

цього Договору шляхом переговорів. Якщо таке врегулювання буде неможливим та 

Сторони не досягнуть згоди протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня початку 

переговорів, такий спір вирішується в судовому порядку. 

5.6. Будь-яке повідомлення, яке повинно бути надане відповідно до цього До-

говору, вважається належно наданим Стороні, якщо воно передане особисто, кур'є-
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ром, надіслане поштою листом (з описом вкладення та повідомленням про   вручення) 

за адресою місцезнаходження Сторони або на іншу адресу, яка повідомлена Сторо-

ною відповідно доцього Договору. 

5.7. Цей договір укладено у двох примірниках по одному для кожної Сторо-

ни,які мають однакову юридичну силу. 

 

6. Реквізити сторін 
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1.2.Забезпечення умов для стійкого економічного розвитку  

1.2.1.Розвиток малого та середнього бізнесу  

 

Підприємництво – це провідний сектор ринкової економіки, який 

забезпечує насиченість ринку товарами та послугами, сприяє здоровій 

конкуренції, створює новий прошарок – підприємець-власник. Воно базується 

на самостійній, ініціативній, систематичній, на власний ризик, діяльності по 

виробництву продукції, надання послуг і зайняттю торгівлею і має на меті 

сприяння прибутку. 

Великою мірою роль малого підприємництва полягає у вирішенні 

питання зайнятості, що проявляється, насамперед, у здатності малого та 

середнього бізнесу створювати нові робочі місця і поглинати надлишкову 

робочу силу. Окрім вирішення проблем створення нових робочих місць, 

формування конкурентного ринкового середовища та відповідної кон'юнктури 

ринкової економіки, малі підприємства виконують ще ряд важливих функцій. 

Зокрема в країнах з ринковою економікою малі підприємства відіграють 

велику роль в стимулюванні технологічних інновацій, створюючи їх у 2-2,5 

рази більше, ніж великі компанії. 

За даними Державного реєстратора сектору державної реєстрації на 1 

грудня 2020 року в районі зареєстровано 848 суб’єктів малого підприємництва, 

в тому числі, малих підприємств – 89, тих, що випускали продукцію і надавали 

послуги – 57, фізичних осіб-підприємців – 702.  

На малих підприємствах Краснокутської селищної територіальної грома-

ди працює біля 906 осіб. Частка малих підприємств у загальному випуску про-

дукції (робіт, послуг) складає 44,7%.  

В громаді здійснюють діяльність підприємства торгівлі, ресторанного го-

сподарства, заклади, що надають побутові послуги: перукарські, з ремонту 

взуття, одягу, ритуальтні послуги. Крім того, суб’єкти малого підприємництва 

надають населенню транспортні послуги. 

За видами діяльності: 69% займається сільським господарством; 11% - то-

ргівельною діяльністю та посередницькою діяльністю; 6% - перевезенням ван-

тажів, 5% - переробкою сільськогосподарської продукції; 9% - іншими видами 

(програмне забезпечення, надання юридичних послуг, перевезення пасажирів 

тощо). 

На торгівельні підприємства малого бізнесу припадає близько 80% това-

рообороту району.  

Малі підприємства є значним джерелом поповнення місцевого бюджету, 

часто беруть участь у спонсоруванні місцевих програм, будучи зацікавленими в 

економічному розвитку території, на якій вони знаходяться. 

Важливу роль підприємці відіграють в соціально-економічному та куль-

турному розвитку громади, зокрема, активну участь приймають в організації та 

проведенні масових заходів. 

В районі налічується 75 фермерських господарств.  

Основний напрямок розвитку фермерських господарств – рослинництво, 

крім того декілька господарств утримують велику рогату худобу молочного та 
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м’ясного напрямків, займаються свинарством, торгівлею, перевезенням 

вантажів та надають послуги сільськогосподарською технікою.  

 

 

Основні проблеми: 

- складність адміністративних процедур та адміністративні перешкоди; 

- складність доступу суб’єктів малого підприємництва до фінансових 

ресурсів; 

- низький рівень професійної підготовки самих підприємців. 

 

Пріоритетні завдання Програми щодо розвитку галузі та вирішення 

проблемних питань на 2021 рік: 

- кредитування за рахунок коштів обласного бюджету суб’єктів малого і 

середнього підприємництва шляхом конкурсного відбору на зворотній основі 

під бізнес-плани;  

- організація комплексної консультативної допомоги, створення сприятли-

вих умов для розвитку малого та середнього підприємництва;  

- захист прав споживачів фінансових послуг. 

 

1.2.2. Податково-бюджетна політика 

 

За підсумками виконання доходної частини за січень-вересень 2020 року 

до зведеного бюджету Краснокутського району без урахування трансфертів за-

раховано до загального фонду 117068,8 тис. грн., що складає 96,8%, недоотри-

мано 3869,3 тис. грн. Проти аналогічного періоду 2019 року надходження зме-

ншились на 22405,2 тис. грн., або на 16,1%. 

У структурі надходжень загального фонду місцевих бюджетів району (без 

урахування трансфертів) у січні-вересні 2020 року найбільшу питому вагу зай-

мають: податок на доходи фізичних осіб – 42,1%, рентна плата за користування 

надрами – 29,4%, єдиний податок – 12,8% та податок на майно – 11,0%. 

 Видаткова частина загального фонду зведеного бюджету району за сі-

чень-вересень 2020 року виконана на 86,7 відсотка, за аналогічний період ми-

нулого року у співставних умовах – 83,1 відсотків. При затверджених асигну-

ваннях з урахуванням змін 176 866,8 тис. грн.  використано 153 281,3 тис. грн., 

що менше відповідного періоду минулого року на 6 088,5 тис. грн. 

 Всього по району на оплату праці з нарахуваннями направлено 114 438,8 

тис. грн., що становить 74,7% в загальній сумі видатків. За енергоносії та кому-

нальні послуги перераховано 7 714,3 тис. грн.  

Пріоритетним напрямом роботи в рамках проведення реформи місцевого 

самоврядування і територіальної організації влади є забезпечення фінансової 

самостійності місцевого бюджету, а також стимулювання до нарощування вла-

сної ресурсної бази. Актуальним залишається необхідність забезпечення повно-

ти та своєчасності збору платежів до державного і місцевого бюджетів, а також 

виконання запланованих в місцевому бюджеті видаткових призначень у повно-

му обсязі. 
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Проблемні питання: 

- податковий борг за грошовими зобов’язаннями платників податків по 

платежах до бюджетів усіх рівнів; 

- заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах, організаціях 

та установах області усіх форм власності. 

 

Основні завдання на 2021 рік: 

 

Бюджетним законодавством передбачено новації щодо підходів у 

перерозподілі повноважень і ресурсів на національному, регіональному та 

місцевому рівнях, підвищення фінансової самостійності місцевого бюджету, 

зміцнення матеріальної і фінансової основи місцевого самоврядування, а також 

стимулювання до нарощування власної ресурсної бази. Актуальним 

залишається необхідність забезпечення повноти та своєчасності збору платежів 

до державного і місцевого бюджетів, а також виконання запланованих в 

місцевому бюджеті видаткових призначень у повному обсязі. 

 

Основні заходи щодо вирішення проблемних питань у 2021 році: 

№ 

п/п 
Зміст заходів 

Термін виконання та 

відповідальні за 

виконання заходів 

Очікуваний результат  

1. Проведення щоденного 

моніторингу виконання 

встановлених завдань щодо 

мобілізації доходів до 

місцевого бюджету, 

проведення аналізу тенденції 

щодо наповнення дохідної 

частини місцевого бюджету 

та вишукування додаткових 

джерел надходжень 

Протягом року, 

Краснокутська 

селищна  територіальна 

громада 

Забезпечення виконання 

показників дохідної частини, 

затвердженої органом 

місцевого самоврядування 

2. Проведення моніторингу 

стану погашення 

підприємствами, установами 

та організаціями податкового 

боргу до місцевого бюджету, 

забезпечення позитивної 

динаміки його скорочення 

шляхом проведення усього 

комплексу дієвих заходів 

Протягом року, 

Краснокутська 

селищна територіальна 

громада спільно з ГУ 

ДПС у Харківській 

області 

Забезпечення позитивної 

динаміки скорочення 

податкового боргу 

3. Забезпечення 

збалансованості місцевого 

бюджету та дотримання 

жорсткого режиму економії 

бюджетних коштів з метою 

цільового, раціонального їх 

використання, недопущення 

заборгованості із соціальних 

виплат 

Протягом року, 

Краснокутська 

селищна  територіальна 

громада разом із 

структурними 

підрозділами 

Забезпечення своєчасної 

виплати заробітної плати 

працівникам бюджетних 

установ, що фінансуються за 

рахунок коштів місцевого 

бюджету, розрахунків за 

спожиті енергоносії, 

недопущення простроченої 

кредиторської заборгованості 

із зазначених виплат 
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Очікувані результати від  виконання заходів: 

 

Показники 
Одиниця 

виміру 

2019  

рік 

2020  

рік 
2021 рік  

2021 

рік 

у % до 

2020 

року 

звіт очікуване прогноз  

Фінансові показники 

Доходи місцевих бюджетів (без 

трансфертів з держбюджета) 
млн.грн. 201,354 173,081 190,400 110,0 

Видатки місцевих бюджетів  

(без трансфертів з 

держбюджета) 

млн.грн. 238,939 246,871 271,558 110,0 

 

1.2.3 Реформування системи надання адміністративних послуг 

З метою організації надання Краснокутською селищної радою, в межах 

чинного законодавства, якісних адміністративних послуг, спрощення процеду-

ри отримання адміністративних послуг суб’єктами господарювання та фізич-

ними особами, рішенням LIIІ сесії VII скликання №1363-VII Краснокутської 

селищної ради  створено відділ «Центр надання адміністративних послуг» Кра-

снокутської селищної ради (далі – Центр). 

У Центрі створені доступні і зручні умови для швидкого вирішення будь-

яких проблем громадян, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, забез-

печення прозорості та відкритості розгляду звернень, запровадження сучасних 

форм надання послуг, що сприяє підвищенню рівня якості життя. 

Центром забезпечено надання адміністративних послуг через адміністра-

торів шляхом їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг. 

Налагоджено співпрацю з суб’єктами надання адміністративних послуг 

для вирішення проблемних питань, які виникають під час надання адміністра-

тивних послуг через Центр. 

Адміністративні послуги надаються відповідно до Переліку адміністра-

тивних послуг, який затверджено  рішенням виконавчого комітету Красно-

кутської селищної ради від 26.06.2020 №87.  

До Переліку включено ряд найбільш популярних серед населення 

адміністративних послуг, зокрема: послуги у сфері містобудування та архітек-

тури; реєстрація підприємницької діяльності (юридичні особи та фізичні особи-

підприємці); реєстрація прав на нерухоме майно; паспортні послуги; послуги у 

сфері земельних відносин; видача (переоформлення, видача дублікатів, анулю-

вання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності та 

інші. 

Станом на 01.10.2020 року через Центр запроваджено надання 101 

адміністративної послуги, з них: 29 – послуги структурних підрозділів районної 

державної адміністрації, 72 – послуги територіальних органів центральних ор-
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ганів виконавчої влади, визначені розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 16 травня 2014 року № 523 (із змінами). 

За 9  місяців 2020 року через Центр суб’єктам звернень надано 2946 

адміністративних послуг, з них 2018 послуг відділу у Краснокутському районі 

Головного управління  Держгеокадастру у Харківській області, 921 – послуги 

сектору державної реєстрації Краснокутської районної державної адміністрації, 

7 послуг сектором житлово-комунального господарства, містобудування, ар-

хітектури, енергетики та захисту довкілля  Краснокутської районної державної 

адміністрації.  

 

   Основні проблеми у сфері надання адміністративних послуг: 

- відсутність загальнодержавної концепції реального впровадження  ре-

форм; 

- ряд законів не узгоджують свої норми; 

- відсутні функції контролю з боку адміністраторів щодо суб'єктів надання 

адміністративних послуг. 

 

Основні завдання на 2021 рік: 

-підвищення якості надання адміністративних послуг, забезпечення опе-

ративності, доступності та зручності для суб’єктів звернень; 

-забезпечення належних умов у Центрі, скорочення часу та витрат насе-

лення для отримання адміністративних послуг; 

-прозорість та спрощення процедури отримання адміністративних послуг 

громадянами;  

-висвітлення інформації про адміністративні послуги на веб-сайті селищ-

ної ради; 

- оновлення знань працівників ЦНАПу щодо теоретичних та практичних 

засад реалізації державної політики щодо надання адміністративних послуг 

населенню; 

- оптимізація штатного розпису Центру з метою збільшення кількості 

працівників;  

- організація роботи Центру надання адміністративних послуг за принци-

пом «фронт-офісу» – максимально відкритий простір для роботи з відвідувача-

ми, створення зони консультування громадян, створення для відвідувачів Цен-

тру зручних та комфортних умов зони очікування, в тому числі для осіб з об-

меженими можливостями та осіб похилого віку;  

- оновлення матеріально-технічної бази Центру надання адміністративних 

послуг; 

-збільшення кількості надання адміністративних послуг, в тому числі по-

слуг соціального характеру. 

 

    Заходи щодо вирішення проблемних питань на 2021 рік  

 
№

№ 

з/п 

Зміст заходів Термін вико-

нання 

Відповідальні за ви-

конання заходів 
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1 Організація планових практичних занять 

та консультацій з представниками 

суб’єктів надання адміністративних по-

слуг безпосередньо на робочих місцях 

Впродовж року Центру надання 

адміністративних по-

слуг 

2 Модернізація та удосконалення надання 

суб’єктам звернень адміністративних по-

слуг, які надаються через Центр  

Впродовж року Центру надання 

адміністративних по-

слуг 

3 Вдосконалення взаємодії адміністраторів 
Центру з суб’єктами надання адміністра-
тивних послуг 

Впродовж року Центру надання 

адміністративних по-

слуг 

4 Проведення моніторингу роботи Центру  Впродовж року Центру надання 

адміністративних по-

слуг 

5 Проведення навчань у режимі відео-

конференцій для керівників та співробіт-

ників ЦНАПів на обласному рівні за уча-

стю провідних фахівців територіальних 

органів суб’єктів надання адміністратив-

них послуг, Міністерства цифрової тран-

сформації  України . 

 

Впродовж року Центру надання 

адміністративних по-

слуг 

6 Впровадження комплексу «Інтегрована 

інформаційна система «Соціальна грома-

да» 

До 01.03.2021 Центру надання 

адміністративних по-

слуг 

 

Очікувані результати від виконання заходів: 

Якісне та ефективне функціонування відділу «Центр надання адміністра-

тивних послуг» Краснокутської селищної ради. 

 

1.2.4. Розвиток місцевого самоврядування 

 

Загальні положення 

Розділ 1.2.4. програми розроблено відповідно до статті 140 Конституції 

України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Європейсь-

кої Хартії місцевого самоврядування, ратифікованої Законом України від 15 

липня 1997 року, «Про асоціації органів місцевого самоврядування».   

 

Визначення проблем, на розв’язання якої спрямований розділ програми  

Органи місцевого самоврядування є однією з головних основ розвитку 

демократії в Україні, посилення місцевого самоврядування є важливим внеском 

у розбудову держави. Місцеве самоврядування – основа демократичного 

устрою, що забезпечує право громадянина безпосередньо брати участь у дер-

жавному управлінні на локальному та регіональному рівнях. Розвиток місцево-

го самоврядування, посилення його ролі у здійсненні державної регіональної 

політики та управлінні територіями – ключова умова розбудови демократичної 

держави на принципах децентралізації та субсидіарності.  

У процесі визначення пріоритетів та механізмів реалізації заходів у сфері 

місцевого самоврядування та місцевого розвитку, розробки відповідних норма-

тивно-правових актів велике значення має залучення широкого кола громадсь-
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кості, представників органів місцевого самоврядування до цих процесів з ме-

тою налагодження ефективних механізмів партнерства та вдосконалення сис-

теми взаємодії між депутатами селищної ради, службовцями органів місцевого 

самоврядування різних рівнів та фахівцями в галузі муніципального права й 

муніципального управління. На шляху інформаційного забезпечення реформу-

вання організації влади на місцевому рівні особливого значення набуває прове-

дення роз’яснювальної та просвітницької роботи серед населення, депутатів мі-

сцевих рад, працівників органів місцевого самоврядування.  

Важливе значення мають заходи, спрямовані на активізацію діяльності 

населення та громадських організацій населених пунктів Краснокутської сели-

щної ради, мобілізацію місцевих ресурсів задля покращення умов життя та під-

вищення рівня участі ініціативних груп у вирішенні місцевих проблем. 

Виконання програми повинно забезпечити розвиток демократичного гро-

мадянського суспільства, дієвого контролю громади  за діяльністю органів міс-

цевого самоврядування,  сприяти налагодженню ефективної комунікації між 

органами місцевого самоврядування, громадськістю та засобами масової інфо-

рмації. 

 

Мета 

Раціоналізація й підвищення ефективності функціонування системи місце-

вого самоврядування. Організація злагодженої роботи органів місцевого само-

врядування, депутатів місцевих рад, громадянського суспільства щодо вирі-

шення нагальних проблем регіонального розвитку 

Підтримка ініціатив громадських організацій спрямованих на активізацію 

громадського сектору, розвиток навиків самоорганізації населення, залучення 

додаткових ресурсів для спільного вирішення соціальних та економічних про-

блем громади, покращення благоустрою населених пунктів та вирішення нага-

льних проблем. 

Створення умов для організації всебічного висвітлення політичного, гос-

подарського, культурного, економічного, релігійного, соціального життя райо-

ну. 

 

Завдання 

- організація злагодженої роботи органів місцевого самоврядування, де-

путатів місцевих рад, науковців, інститутів громадянського суспільства щодо 

вирішення нагальних проблем регіонального розвитку 

- підтримка та розвиток ініціативи громадян щодо участі у покращенні 

якості життя громади; 

- розширення можливості із залучення ресурсів для розвитку соціальної 

інфраструктури; 

- сприяння розвитку громадянського суспільства; 

- стимулювати діяльність громадських організацій, органів самоор-

ганізації населення та ініціативних груп у населених пунктах громади на вико-

нання окремих завдань місцевого самоврядування; 

- доступнiсть iнформації для всiх без обмежень жителів району, гро-

мадських i політичних органiзацiй; 
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- системнiсть, об’єктивнiсть та оперативнiсть у наданнi iнформацiї; 

- здійснення якісного висвітлення подій місцевого, обласного, загально-

державного та міжнародного значення, що відбуваються в області та за її 

межами. 

 

Заходи розділу «Розвиток місцевого самоврядування Краснокутської 

селищної територіальної громади»  
грн.                                                                                                                                                                                     

 

 

№

 

п/

п 

Назва заходу 
Головний 

розпорядник 

Обсяги фінансування, грн. 

Усього 

у т. ч. за джерелами: 

дер-

жав-

ний 

бю-

джет 

обла-

сний 

бюд 

жет 

ра-

йон-

ний 

бюд 

жет 

бюджет 

територі-

альної 

громади 

інші 

дже-

рела 

 

а) розширення місцевого, міжрегіонального, співробітництва органів  

місцевого самоврядування 

1. 

Участь у громадських організаці-

ях, конгресах та інших добровіль-

них об’єднаннях органів місцевого 

самоврядування, сплата цільових 

та членських внесків (у т.ч.: Укра-

їнській асоціації районних та об-

ласних рад; Асоціації органів міс-

цевого самоврядування Харківсь-

кої області). 

Краснокут-

ська селищ-

на рада 

27247    27247  

2. 

Підтримка та співфінансуван-

ня проектів, програм, грантів, 

спрямованих на розвиток міс-

цевого самоврядування. 

Краснокут-

ська селищ-

на рада 
      

3. 

 

Розробка стратегічного плану 

розвитку територіальної гро-

мади 

Краснокут-

ська селищ-

на рада 

200000    200000  

 Всього  227247    227247  

 

б) організація громадських та соціальних заходів 

1. 

Публікація у засобах масової 

інформації вітань, оголошень, 

інших повідомлень, співчут-

тів тощо 

Краснокутсь-

ка селищна 

рада 

30408    30408  

2. 

Забезпечення участі селищної 

ради у проведенні загально-

державних, професійних свят, 

а також відзначення пам'ят-

них та ювілейних дат району. 

Краснокутсь-

ка селищна 

рада 

91000    91000  

3. 

Виплата грошової премії за прис-

воєння звання «Почесний грома-

дянин» 

Краснокутсь-

ка селищна 

рада 

9000    9000  

4. 

Замовлення постерів для роз-

міщення на  біл-бордах 

3м*6м з інформацією щодо 

реалізації державної політики 

в районі, області, державі.  

Краснокутсь-

ка селищна 

рада       
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5. 

Замовлення постерів для роз-

міщення на сітілайтах 

1,2м.*1,8м. з інформацією 

щодо реалізації державної 

політики в районі, області, 

державі.  

Краснокутсь-

ка селищна 

рада 
      

6. 

Здійснення заходів та реалі-

зація проектів на виконання 

Державної цільової соціаль-

ної програми «молодь Украї-

ни» 

Краснокутсь-

ка селищна 

рада 47 400     47 400   

7. 

Проведення навчально-

тренувальних зборів і змагань 

з неолімпійських видів спор-

ту 

Краснокутсь-

ка селищна 

рада 
45 693    45 693  

 Всього  22 501    223 501  

в) взаємодія органів місцевого самоврядування з громадськістю 

1. 

Реалізація громадського бю-

джету 

(0,3% від обсягу власних до-

ходів загального фонду бю-

джету Краснокутської сели-

щної ради, затвердженого на 

початок року) 

Краснокутсь-

ка селищна 

рада 
569 245    569 245  

г) забезпечення становлення і розвиток місцевого самоврядування 

1. 

Матеріально-технічне забез-

печення  

Красно-

кутська се-

лищна рада 

108 377    108 377  

д) реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інте-

рнету в сільській місцевості 

1. 

Закупівля послуг з підклю-

чення закладів соціальної ін-

фраструктури до широкосму-

гового доступу до Інтернету, 

що  розташовані в населених 

пунктах, у яких відсутнє пок-

риття волоконно-оптичними 

мережами та засновниками 

яких є територіальна громада 

Красно-

кутська се-

лищна рада 

1146825 1146825     

 РАЗОМ  2275195 1146825   1 128 370  

 

1.3. Підвищення стандартів життя  
1.3.1. Демографічна політика  

 

Питання поліпшення демографічної ситуації та покращення стану 

здоров’я населення є одним із найголовніших у роботі всіх гілок влади. 

За статистичними даними, станом на 1 жовтня 2020 року у 

Краснокутському районі проживає 26731 особа. Упродовж січня–вересня 2020 

року чисельність населення зменшилася на 176 осіб. 

 

Основні проблеми: 

- природне скорочення населення внаслідок високого рівня смертності та 

низького рівня народжуваності; 
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- зниження темпів міграційного приросту населення. 

 

Пріоритетні завдання Програми щодо розвитку галузі та вирішення 

проблемних питань на 2021 рік: 

- покращення стану здоров’я населення; 

- збереження та утвердження пріоритетності сімейних цінностей, форму-

вання позитивного іміджу сім’ї, відповідального батьківства та материнства; 

- більш повне задоволення освітніх, культурних потреб населення. 

 

Очікувані результати  

Показники  2019 рік 

факт 

2020 рік 

очікуване 

2021 рік 

прогноз  

Середня чисельність наявного 

населення, тис. осіб  
27,247 26,731 26,437 

 

1.3.2. Охорона здоров'я  

 

Розвиток та підтримка комунальних закладів охорони здоров'я, які нале-

жать Краснокутській селищній територіальній громаді, надання населен-

ню медичних  послуг понад обсяг, передбачений програмою державних га-

рантій медичного обслуговування населення 

 

Загальні положення 

Розділ Програми по галузі «Охорона здоров’я» на 2021 рік розроблений 

відповідно до норм Конституції України, Бюджетного кодексу України, Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Основи за-

конодавства України про охорону здоров’я», Закону України «Про державні 

фінансові гарантії медичного обслуговування населення», розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року № 1013 «Про схвалення 

Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я» та інших норма-

тивно-правових актів, з метою забезпечення конституційного права населення 

на охорону здоров’я та для покращення надання послуг в сфері охорони здо-

ров’я. 

 

Визначення проблеми, на розв»язання якої спрямований розділ Програми 

Стан здоров’я населення - це найважливіший чинник соціально-

економічного розвитку суспільства. Здоров’я людини є непересічною цінністю, 

має важливе значення у житті кожного, становить ключовий аспект національ-

ної безпеки, визначає можливості досягнення індивідуального і суспільного 

добробуту та благополуччя, перспективи стійкого розвитку будь-якої країни в 

цілому і кожної територіальної одиниці окремо. Визначаючи здоров’я одним з 

невід’ємних прав людини, усі країни світового співтовариства докладають 

зусиль для його збереження та зміцнення. 

 Громадяни України, незалежно від місця проживання, мають право на 

отримання в усіх лікувально-профілактичних закладах системи охорони здо-

ров’я гарантований рівень медичної допомоги, який визначений постановами 
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Кабінету Міністрів України:  від 19.03.2018  № 504 «Про затвердження порядку 

надання первинної медичної допомоги» та від 05.02.2020 № 65 «Деякі питання 

реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 

2020 році». Однак, на сьогодні медичне обслуговування не дає можливості 

кожному громадянину реалізувати своє, гарантоване статтею 49 Конституції 

України, право на охорону здоров’я,  медичну допомогу та медичне страхуван-

ня. Згідно з цією ж статтею, держава зобов’язана створювати умови для ефек-

тивного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. 

Первинна медична допомога та вторинний рівень надання медичної до-

помоги, який в Краснокутській селищній територіальній громаді забезпечують 

комунальні некомерційні підприємства, є важливою складовою частиною си-

стеми охорони здоров’я. 

За   останні   роки  значно  покращилася   матеріально-технічна база  

підриємств охорони здоров»я. Було проведено ряд капітальних, поточних ре-

монтів, придбано медичне обладнання. 

 Однак,  залишається   ряд  проблем,  а  саме:   

- зберігається  ріст рівня смертності на фоні зниження народжуваності, 

що в цілому погіршує демографічні показники  та  зменшує  природний  при-

ріст  населення;   

- зберігається  ріст поширеності  хронічних  неінфекційних  захворювань  

за  рахунок  хвороб  системи кровообігу,  а  саме  артеріальної  гіпертензії,  

ішемічної  хвороби  серця, цереброваскулярних  хвороб,  злоякісних  новоутво-

рень,  хвороб  ендокринної системи та шлунково-кишкового  тракту; 

- зберігається  тенденція до погіршення стану здоров’я серед молоді, ро-

сту соціально небезпечних хвороб, у тому числі туберкульозу, ВІЛ/СНІДу; 

- недостатній рівень матеріально-технічної бази. 

Водночас, якість роботи закладів охорони здоров’я та їх кадрове забезпе-

чення не в повній мірі відповідає сучасним вимогам та потребам мешканців 

сільських територій. Причинами такого стану справ і надалі, залишається  

недосконале матеріально-технічне забезпечення, занедбаний стан приміщень, а 

також дефіцит кваліфікованих медичних кадрів. 

Ситуація ускладнюється і тим, що випускники медичних університетів 

неохоче погоджуються працювати у сільській місцевості, а держава упродовж 

тривалого періоду часу виявляється неспроможною розробити дієві механізми 

вирішення цієї проблеми. 

Головною метою діяльності в галузі охорони здоров'я громади є набли-

ження висококваліфікованих та якісних медичних послуг до всіх верств насе-

лення, профілактика та забезпечення раннього виявлення захворювань, підви-

щення рівня ефективності використання ресурсів, формування мотивації до 

здорового способу життя населення та покращення демографічної ситуації. 

Розвиток, підтримка комунальних закладів охорони здоров’я та надання 

населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних 

гарантій медичного обслуговування населення, забезпечення лікарськими засо-

бами і медичними виробами визначає перспективи розвитку галузі охорони 

здоров’я Краснокутської селищної територіальній громади. 
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Реформування галузі охорони здоров’я громади, здійснення належного 

обсягу надання медичної допомоги населенню вимагає суттєвого покращання. 

Існуючі проблеми охорони здоров’я є непростими для вирішення, мають бага-

тоаспектний комплексний характер, що обумовлює необхідність оновлення 

підходів до охорони здоров’я, розробки і реалізації нових стратегій та програм. 

Покращення якості надання медичної допомоги можливе лише при впро-

вадженні нових інноваційних методів діагностики та лікування, закупівлі су-

часного медичного обладнання та матеріальній мотивації праці медичних 

працівників. Досягнення даної мети можливе лише за умови раціонального ви-

користання наявних фінансових та кадрових ресурсів, а також консолідації 

бюджетів різних рівнів для оплати послуг, які будуть надаватися комунальними 

підприємствами громади. 

Одним з основних завдань органів місцевого самоврядування є створення 

умов для ефективного та доступного для всіх громадян медичного обслугову-

вання. Відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медич-

ного обслуговування населення» органи місцевого самоврядування в межах 

своєї компетенції можуть фінансувати місцеві програми розвитку та підтримки 

комунальних закладів охорони здоров’я, зокрема щодо оновлення матеріально-

технічної бази, капітального ремонту, реконструкції, підвищення оплати праці 

медичних працівників (програми "місцевих стимулів"), а також місцеві програ-

ми надання населенню медичних послуг, місцеві програми громадського здо-

ров’я та інші програми в охороні здоров’я. 

На території Краснокутської селищної територіальної громади кількість 

громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання становить 29 

осіб, хворих на хронічну ниркову недостатність, які потребують проведення їм 

процедури гемодіалізу – 4 особи, дітей-інвалідів підгрупи А, яких необхідно за-

безпечити  засобами індивідуального догляду (підгузками) - 11 осіб,  кількість 

хворих на цукровий та нецукровий діабет - 157 осіб. 

Крім того, на території громади проживають хворі, які мають право та 

потребують забезпечення лікарськими засобами за рецептами лікарів та послуг 

зубопротезування на пільговій основі, тощо. 

Таким чином,  є потреба у наданні населенню медичних послуг, які 

не включені в програму державних гарантій медичного обслуговування 

населення. Це такі послуги, як забезпечення лікарськими засобами пільгово-

го контингенту та громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворю-

вання, забезпечення підвозу хворих на хронічну ниркову недостатність  до м. Хар-

ків для проведення їм процедури гемодіалізу, забезпечення засобами індивідуа-

льного догляду (підгузками) дітей-інвалідів підгрупи А, забезпечення надання 

послуг пільгового зубопротезування окремим категоріям населення.  

В сучасних умовах необхідне також здійснення заходів, спрямованих на 

запобігання виникненню, поширенню та ліквідації коронавірусної хвороби 

(COVID -19). 

Беручи до уваги необхідність надання вчасної та якісної медичної допо-

моги населенню Краснокутської селищної територіальної громади, виникає 

вкрай необхідна потреба у наданні закладам охорони здоров'я, що надають пер-

винну та вторинну медичну допомогу, фінансової підтримки з бюджету Крас-
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нокутської селищної територіальної громади. 

 

Мета 

Метою програми в галузі охорони здоров'я є підвищення рівня надання 

медичної допомоги, зміцнення, поліпшення та збереження здоров'я населення; 

покращення якості та тривалості життя жителів громади; підвищення доступу 

сільського населення до якісної медичної допомоги, модернізація та зміцнення 

матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я; поліпшення умов праці 

медичних працівників  та стимулювання їх діяльності; забезпечення зниження 

рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення.  

 

 Завдання 
           Основними завданнями функціонування та розвитку первинної і вторин-
ної медичної допомоги населенню Краснокутської селищної територіальної 
громади на 2021 рік є: 

- забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання 

йому кваліфікованої  первинної, спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної та 

стаціонарної допомоги; 

- виявлення захворювань на ранніх стадіях; 

          - створення умов для стабільної роботи комунальних підприємств охоро-

ни здоров’я під час здійсненні своєї діяльності; 

 - своєчасне забезпечення хворих необхідними лікарськими засобами;  

-  утримання в належному стані майна (приміщень), що перебуває у влас-

ності Краснокутської селищної територіальної громади; 

- забезпечення висококваліфікованими кадровими ресурсами; 

- зміцнення матеріально - технічної бази; 

- мотивація праці  медичних працівників (впровадження «місцевих сти-

мулів»); 

- забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет препаратами ін-

суліну та десмопресину; 

- запобігання виникненню, поширенню та ліквідації коронавірусної хво-

роби (COVID -19); 

- збереження і покращення здоров'я населення. 

 

Заходи розділу «Розвиток та підтримка комунальних закладів охорони 

здоров'я, які належать  Краснокутській селищній територіальній громаді, 

надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою 

державних гарантій медичного обслуговування населення 
                                                                                                                                             грн. 

№ 

п/

п 

Назва заходу 
Головний роз-

порядник 

Обсяги фінансування, грн. 

Усього 

у т. ч. за джерелами: 

держа-

вний 

бю-

джет 

облас-

ний 

бю-

джет 

районний 

бюджет 

бюджет 

територіа-

льної гро-

мади 

інші 

дже-

рела 

а) фінансова підтримка комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної  



 55 

допомоги Краснокутської селищної ради» Богодухівського району Харківської області 

1. 

Здійснення доплати 

до заробітної плати 

працівникам, які  

працюють в умовах 

установлених кара-

нтинних обмежень, 

пов’язаних із лікві-

дацією коронавіру-

сної хвороби 

(COVID-19) (про-

грама «місцевих 

стимулів») 

Краснокутська 

селищна рада 
1 991 985    1 991 985  

2. 

Забезпечення лі-

карськими засо-

бами громадян, 

які страждають на 

рідкісні (орфанні) 

захворювання  

Краснокутська 

селищна рада 
96 995    96 995  

3. 

Забезпечення підво-

зу хворих на хроніч-

ну ниркову недоста-

тність  до м. Харків 

для проведення їм 

процедури гемодіа-

лізу 

Краснокутська 

селищна рада 
262 120    262 120  

4. 

Забезпечення тех-

нічними засобами 

індивідуального 

догляду (підгузка-

ми) дітей-інвалідів 

підгрупи А  

Краснокутська 

селищна рада 
89 965    89 965  

5. 

Забезпечення тех-

нічними засобами 

(кало приймачі, 

слухові апарати, 

протези очей) осіб 

з інвалідністю і 

дітей з інвалідніс-

тю  

Краснокутська 

селищна рада 
193 700    193 700  

6. 

Забезпечення  бе-

зоплатного та 

пільгового відпус-

ку лікарських за-

собів за рецептами 

лікарів у разі ам-

булаторного ліку-

вання окремих 

груп населення та 

за певними кате-

горіями захворю-

вань (онкологічні 

захворювання)  

Краснокутська 

селищна рада 
223 200    223 200  
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7. 

Оплата комуналь-

них послуг та енер-

гоносіїв комуналь-

ного закладу охо-

рони здоров’я, який 

належить Красно-

кутській селищній 

територіальній 

громаді, для забез-

печення надання 

медичних послуг за 

програмою дер-

жавних гарантій 

медичного обслу-

говування населен-

ня 

Краснокутська 

селищна рада 
2 293 101    2 293 101  

8. 

Оновлення матері-

ально-технічної 

бази, в т. ч.: 
Краснокутська 

селищна рада 

1 043 398 

 
   1 043 398  

8.1 

 

придбання  ма-

теріалів для прове-

дення поточного 

ремонту амбула-

торій загальної 

практики-сімейної 

медицини 

 182 000    182 000  

8.2 

поточний ремонт 

амбулаторій за-

гальної практики-

сімейної медицини 

 170 000    170 000  

8.3 

виготовлення  до-

кументації  щодо 

оформлення права 

власності земельної 

ділянки за адресою 

смт. Краснокутськ, 

вул. Миру 137,139  

в АЗПСМ смт. 

Краснокутськ 

 20 000    20 000  

8.4 

виготовлення сер-

тифікатів, що підт-

верджують доступ-

ність будівлі та 

приміщення, в яких 

суб’єкт господарю-

вання провадитиме 

свою діяльність,  

для осіб з інвалід-

ністю та інших ма-

ломобільних груп 

населення  відпо-

відно до будівель-

них норм і правил 

 64 000    64 000  

8.5 

придбання предме-

тів, матеріалів і 

обладнання, виро-

бів медичного при-

значення 

 304 163    304 163  

8.6 

отримання дозволу 

на викиди в атмос-

ферне повітря по 

АЗПСМ  

 60 000    60 000  
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8.7 

придбання компле-

ктів автошин та 

ремонт автомобіля 
 62 000    62 000  

8.8 

виготовлення тех-

нічних звітів по 

комплексним вимі-

рюванням та ви-

пробувань електро-

облданання та за-

землюючих при-

строїв 

 49 000    49 000  

8.9 

забезпечення без-

перебійного поста-

чання газу в срук-

турні підрозділи, 

технічне обслуго-

вування газопоста-

чання, розробка 

проектів газопоста-

чання, придбання 

та установка котла 

і комплектуючих 

до нього 

 578 930    578 930  

8.10

. 

Придбання 

комп’ютерної тех-

ніки та оргтехніки 
 150 000    150 000  

8.11 
Придбання меблів 

 149 050    149 050  

9 

Забезпечення на-

дання населенню 

медичних послуг 

первинної медич-

ної допомоги 

 68 418    68 418  

10  

Здійснення заходів, 

спрямованих на 

запобігання, поши-

рення та ліквідації 

корона вірусної 

хвороби COVID-19 

 210 634    210 634  

10.1 

засоби індивідуа-

льного захисту 

(придбання масок 

медичних трьоша-

рових одноразово-

го використання, 

халатів, костюмів 

біозахисту, респі-

раторів, щитків, 

шапочок, рукави-

чок нестрильних та 

бахіл одноразового 

використання 

 128 832    128 832  

10.2 

медична докумен-

тація, необхідна 

для реєстрації щеп-

лень від коронаві-

русної інфекції 

 24 100     24 100  

10.3 

лікарські засоби 

для комплектуван-

ня аптечки для на-

дання невідкладної 

 7 050    7 050  
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допомоги в разі 

виникнення побіч-

них дій після про-

ведення вакцинації 

від COVID-19 

10.4 

паливно-мастильні 

матеріали для під-

возу мобільної бри-

гади по запобіган-

ню виникнення, 

поширення та лік-

відації коронавіру-

сної хвороби 

COVID-19 

 49 652    49 652  

10.5 

Утилізація медич-

них відходів, які 

утворилися внаслі-

док надання меди-

чної допомоги хво-

рим на COVID-19 

та внаслідок вак-

цинації від COVID-

19 

 10 000    10 000  

11. 

Забезпечення ви-

плати матеріальної 

допомоги на оздо-

ровлення 

Краснокутська 

селищна рада 
182 024    182 024  

 РАЗОМ  7 411 285    7 411 285  

б) фінансова підтримка комунального некомерційного підприємства «Краснокутська центральна районна 

лікарня Краснокутської селищної ради» 

1. 

Здійснення допла-

ти до   заробітної 

плати працівни-

кам, які  працю-

ють в умовах 

установлених ка-

рантинних обме-

жень, пов’язаних 

із ліквідацією ко-

ронавірусної хво-

роби (COVID-19) 

(програма «місце-

вих стимулів») 

Краснокутська 

селищна рада 
4 023 270    4 023 270  

2. 

Оплата комуналь-

них послуг та 

енергоносіїв ко-

мунального за-

кладу охорони 

здоров’я, який 

належить Красно-

кутській селищній 

територіальній 

громаді, для за-

безпечення на-

дання медичних 

послуг за програ-

ммою державних 

гарантій медично-

го обслуговування 

населення 

Краснокутська 

селищна рада 
2 755 946    2 755 946  

3. 

Забезпечення 

виплати пенсій, 

що підлягають 

відшкодуванню, 

Краснокутська 

селищна рада 
150 240    150 240  
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призначених осо-

бам, які були зай-

няті повний робо-

чий день на 

підземних робо-

тах, на роботах з 

особливо шкідли-

вими і особливо 

важкими умовами 

праці 

4. 

Забезпечення  

безоплатного та 

пільгового 

відпуску 

лікарських за-

собів за рецепта-

ми лікарів у разі 

амбулаторного 

лікування окрем-

их груп населен-

ня та за певними 

категоріями за-

хворювань 

Краснокутська 

селищна рада 
243 934    243 934  

5. 

Забезпечення на-

дання населенню 

медичних послуг 

вторинної (спеці-

алізованої) меди-

чної допомоги 

Краснокутська 

селищна рада 
1 927 938 

   

1 927 938 

 

6. 

Оновлення мате-

ріально-технічної 

бази, в т. ч.: 

Краснокутська 

селищна рада 
601 250 

 

350 000 

 

251 250 

 

6.1. 
придбання меди-

чного обладнання 
 116 250 

   
116 250 

 

6.2.  

співфінансування 

мініпроєкту 

«Ефективна ме-

дицина в грома-

ді», проєкту 

«Оснащення оф-

тальмологічного 

кабінету медич-

ним обладнан-

ням» 

Краснокутська 

селищна рада 
485 000 

 

350 000 

 

135 000 

 

7. 

Забезпечення на-

дання послуг без-

оплатного зубоп-

ротезування піль-

говим категоріям 

населення 

Краснокутська 

селищна рада 
150 000 

   

150 000 

 

8. 

Забезпечення ви-

плати матеріаль-

ної допомоги на 

оздоровлення 

Краснокутська 

селищна рада 
307 196 

   

307 196 

 

 РАЗОМ  10 159 774  601 250  9 558 524  

в) інші заходи в галузі охорони здоров'я 

1. 

Забезпечення відш-

кодування вартості 

препаратів інсуліну 

та десмопресину під 

час забезпечення 

хворих на цукровий 

та нецукровий діа-

бет - жителів відпо-

Краснокутська 

селищна рада 
976 812 976 812     
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відних адміністра-

тивно-

територіальних 

одиниць через апте-

чні підприємства 

всіх форм власності 

– на здійснення під-

тримки окремих 

закладів та заходів у 

системі охорони 

здоров»я за рахунок 

відповідної субвен-

ції з державного 

бюджету 

 РАЗОМ  976 812 976 812     

 УСЬОГО  18 547 871 976 812 601 250  17 221 059  

 

Очікувані результати 

Очікується, що реалізація заходів Програми забезпечить: 

- підвищення якості та доступності медичної допомоги населенню Крас-

нокутської селищної територіальної громади; 

 - зниження рівня захворювання населення; 

- зниження показника летальності; 

- збільшення тривалості та якості  життя населення. 

 

Порядок 

використання коштів на здійснення доплати до заробітної плати 

працівникам некомерційних підприємств охорони здоров’я Красно-

кутської селищної територіальної громади 

 

9. Цей Порядок визначає процедуру здійснення доплати до   заробітної 

плати працівникам некомерційних підприємств охорони здоров’я Краснокутсь-

кої селищної територіальної громади, які  працюють в умовах установлених ка-

рантинних обмежень, пов’язаних із ліквідацією коронавірусної хвороби 

(COVID-19). 

10. Доплати здійснюються працівникам некомерційних підприємств охо-

рони здоров’я Краснокутської селищної територіальної громади  (комунальне 

некомерційне підприємство, що надає послуги первинної  медико-санітарної  

допомоги; комунальне некомерційне підприємство, що надає послуги вторин-

ної (спеціалізованої)  медичної допомоги) в період розповсюдження на терито-

рії громади  захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19). 

11. На період дії карантинних обмежень, пов’язаних із ліквідацією коро-

навірусної хвороби (COVID-19), установити працівникам у некомерційних під-

приємствах охорони здоров'я Краснокутської селищної територіальної громади, 

що надають допомогу хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19) та пацієн-

там з респіраторними проявами,  додаткову доплату до заробітної плати  у роз-

мірі: 

- лікарі – 2000 грн, 

- середній медичний персонал – 1500 грн, 

- молодший медичний персонал – 1000 грн, 
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- інші працівники  - 500 грн. 

12. Доплата виплачується  фізичній особі відповідно до фактично відпра-

цьованого часу за місяць. 

13. Доплата не враховується  під час обчислення розміру заробітної плати 

працівника для забезпечення її мінімального розміру. 

 

 

1.3.3. Розвиток освіти, молоді, фізичної культури та спорту 

 

Загальні положення 

Розділ програми розроблений відповідно до норм Конституції України, 

Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законів України «Про освіту» (зі змінами), «Про дошкільну освіту» 

(зі змінами), «Про загальну середню освіту» (зі змінами), «Про позашкільну 

освіту» (зі змінами), «Про охорону дитинства» (зі змінами), «Про оздоровлення 

та відпочинок дітей» (зі змінами), «Про забезпечення організаційно-правових 

умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського пік-

лування» (зі змінами), «Про фізичну культуру і спорт», Указу Президента Укра-

їни від 25.06.2013 № 344/2013 «Про Національну стратегію розвитку освіти в 

Україні на період до 2021 року» та інших нормативно-правових актів, з метою 

забезпечення стабільного розвитку системи освіти селищної територіальної 

громади відповідно до потреб суспільства, економіки, забезпечення рівного до-

ступу дітей та молоді до якісної освіти, забезпечення особистісного розвитку 

дітей та молоді згідно з їх індивідуальними здібностями і потребами, визначен-

ня провідної ролі фізичної культури і спорту, як важливого фактору здорового 

способу життя, профілактики захворювань, формування гуманістичних ціннос-

тей, створення умов для всебічного гармонійного розвитку людини, сприяння 

досягненню фізичної та духовної досконалості людини, виявлення резервних 

можливостей організму, формування патріотичних почуттів у громадян та по-

зитивного іміджу Краснокутщини. 

 

Визначення проблем, на розв’язання яких спрямований розділ програми  

Серед соціальних інститутів суспільства освіта займає одну з провідних 

позицій. Сучасна освіта стає стратегічною основою розвитку особистості. Вона 

формує, виховує людину, здатну до саморозвитку, до опрацювання різноманіт-

ної інформації, використання одержаних знань, які необхідні їй для подальшого 

життєвого та професійного вибору, які допоможуть орієнтуватися в сучасних 

реаліях, бути підготовленою до життя. Цього потребує сучасне суспільство, ри-

нок праці, що стрімко розвивається. Провідна роль у реалізації державної полі-

тики щодо зміцнення інтелектуального та духовного потенціалу нації, розвитку 

науки і техніки, збереження і примноження культурної спадщини належить пе-

дагогам. Саме тому надзвичайно важливим є якісна підготовка сучасного вчи-

теля, його професійна компетентність та вдосконалення педагогічної майстер-

ності, соціальний статус у суспільстві. Перехід від індустріального до інформа-

ційно-технологічного суспільства неможливий без впровадження особистісно 

орієнтованих технологій навчання, максимальної індивідуалізації навчального 
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процесу, створення умов для саморозвитку і самонавчання дітей, осмисленого 

визначення ними своїх  можливостей і життєвих цінностей. 

Освіта є цілісною системою, що забезпечує реалізацію особистісних пот-

реб кожної людини в умовах безперервної освіти.  

У Краснокутській селищній територіальній громаді функціонує 12 закла-

дів дошкільної освіти, з них по одній групі  у складі Каплунівського навчально-

виховного комплексу та Костянтинівського ліцею. Дошкільною освітою охоп-

лено 618 дітей. Протягом 2020 року збережено мережу і наповненість груп у 

діючих закладах. Мережа дошкільних навчальних закладів на даний час пов-

ною мірою задовольняє потреби населення, але матеріально-технічна база ДНЗ 

потребує подальшого розвитку. 

Нова українська школа – це ключова реформа Міністерства освіти і нау-

ки. Головна мета – створити школу, у якій буде приємно навчатись і яка дава-

тиме учням не тільки знання, як це відбувається зараз, а й вміння застосовувати 

їх у житті. 

Мережа закладів загальної середньої освіти громади становить 14 закла-

дів (2494 учня). З них І-ІІІ ступенів – 9, з них 2 опорні заклади, І-ІІ ступенів – 2, 

НВК - 1, ліцей – 1,  гімназія –1, з них 1 опорний заклад. Середня наповнюва-

ність учнів у класах становить 15,7. На території Краснокутської селищної те-

риторіальної громади створено умови для здобуття громадянами базової та по-

вної загальної середньої освіти  у формі екстернату.  

Створенні умови для реалізації інклюзивного навчання в закладах загаль-

ної середньої освіти району. Відкрито  інклюзивно-ресурсний центр, де прово-

диться системний кваліфікований психолого-педагогічний супровод дітей з ін-

валідністю та їх батьків, що дає змогу забезпечити право дітей з інвалідністю на 

родинне виховання. Крім того, створено та відкрито  ресурсну кімнату, медіа-

теки. 

Створення оптимальної мережі закладів загальної середньої освіти потре-

бує налагодження безперебійної системи регулярного безоплатного підвезення 

до місць навчання і додому учнів та педагогічних працівників. Перевезення уч-

нів здійснюється транспортом відділу освіти, молоді та спорту. 

Харчування відіграє серйозну роль в питанні повноцінного розвитку і 

зростання школярів. Воно не тільки сприяє загальному зміцненню організму 

дітей, але також може впливати на їхню працездатність і успішність. Учні зага-

льноосвітніх шкіл забезпечуються гарячим харчуванням, особлива увага приді-

ляється соціальному захисту дітей пільгових категорій.  

Створення цілісної системи розвитку обдарованих дітей у шкільному на-

вчанні є важливим кроком у вирішенні проблеми розкриття обдарованості та 

забезпечення умов для всебічного розвитку інтелектуального та творчого поте-

нціалу в поєднанні з формуванням здатності реалізації свого потенціалу в сус-

пільстві. 

Важливою формою роботи з обдарованими учнями є організація та про-

ведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, які дозво-

ляють виявити учнів з високим рівнем навчальних досягнень. Залученню учнів-

ської молоді до науково-дослідницької, експериментальної та пошукової діяль-

ності сприяє проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту Малої академії на-
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ук України. Дієвим засобом формування мотивації навчання, підвищення пі-

знавальної активності, поглиблення і розширення знань учнів є їх участь в інте-

рактивних конкурсах.  Учні шкіл беруть активну участь у обласних турнірах, 

конкурсах та олімпіадах та неодноразово отримували призові місця, але для 

проведення більш ефективної роботи з обдарованими учнями необхідне гідне 

фінансове забезпечення. 

Суттєвих змін потребує стан матеріально-технічного забезпечення закла-

дів загальної середньої освіти району.  

Проведення навчально-методичних семінарів, науково-практичних кон-

ференцій, професійних конкурсів, «круглих столів» сприяє зростанню рівня 

професійної майстерності педагогічних кадрів, здатних працювати на засадах 

інноваційних підходів до організації навчально-виховного процесу в навчаль-

них закладах. 

До мережі позашкільної освіти громади входить: центр дитячої та юнаць-

кої творчості (1112 вихованців 49 гуртків), дитячо-юнацька спортивна школа 

(437 вихованців, 26 секцій). Різними формами позашкільної освіти охоплено 

100 % школярів,  які спроможні за станом здоров'я та фізичними можливостями 

відвідувати гуртки та секції, але не всі освітні потреби населення на отримання 

позашкільної освіти реалізовані. Існує необхідність у модернізації матеріально-

технічної бази позашкільних навчальних закладів, розширенні мережі гуртків.  

До мережі установ та закладів селищної територіальної громади входять 

Центр професійного розвитку педагогічних працівників, Дитячий заміський 

оздоровчий заклад та інші установи.  

Питання розвитку спортивної інфраструктури і проведення цікавих спор-

тивних заходів є серед головних пріоритетів розвитку селищної громади. Важ-

ливим чинником для підвищення рівня зацікавленості громадян (а особливо 

молоді) заняттями спортом, має стати розвиток і модернізація спортивної ін-

фраструктури сіл та селищ.  

Сьогодення потребує вирішення складних і відповідальних завдань у сис-

темі освіти, а існуюче фінансове  забезпечення вимагає пошуку нових підходів 

до менеджменту освітньої галузі для їх виконання. 

 

Мета 

Метою розділу програми «Розвиток освіти, молоді,  фізичної культури та 

спорту» є забезпечення стабільного розвитку системи освіти Краснокутської 

селищної територіальної громади відповідно до вимог суспільства, економіки, 

забезпечення особистісного розвитку дітей та молоді згідно з їх індивідуальни-

ми здібностями і потребами, реалізація заходів, спрямованих на розвиток сфери 

фізичної культури і спорту. 

 

Основні завдання 
  Основними завданнями функціонування та розвитку освіти, молоді, 
фізичної культури та спорту Краснокутської селищної територіальної громади 
на 2021 рік є: 
          забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо доступнос-

ті здобуття дошкільної освіти; 
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забезпечення функціонування та розвитку мережі дошкільних навчальних 

закладів різних типів і форм власності; 

     створення умов для реалізації гарантованого Конституцією України права 

громадян України на отримання повної загальної середньої освіти, сприяння 

встановленню рівного доступу до повноцінної освіти учнів відповідно до їх 

індивідуальних нахилів, потреб та інтересів; 

проведення для педагогічних працівників навчально-методичних семіна-

рів, науково-практичних конференцій, професійних конкурсів, тренінгів, «круг-

лих столів»; 

розширення мережі гуртків позашкільної освіти; 

створення умов для реалізації інклюзивного навчання в закладах загаль-

ної середньої освіти району, системного кваліфікованого психолого-

педагогічного супроводу дітей з інвалідністю та їх батьків; 

підтримки обдарованої  молоді, створення умов для розвитку її творчого 

потенціалу; 

створення безпечного освітнього середовища та сучасної матеріально-

технічної бази закладів освіти, реалізації заходів, спрямованих на забезпечення 

інформатизації освіти; 

удосконалення системи управління освітою відповідно до принципів ста-

лого розвитку, розвитку моделі державно-громадського управління у сфері 

освіти; 

формування у населення традицій та мотивації щодо занять фізичною ку-

льтурою і спортом як важливих складових забезпечення здорового способу 

життя, популяризація здорового способу життя. 

 

Заходи розділу «Розвиток освіти, молоді,  фізичної культури та спорту»      
грн. 

№

 

п/

п 

Назва заходу 
Головний 

розпорядник 

Обсяги фінансування, грн. 

Усього 

у т. ч. за джерелами: 

держа-

вний 

бю-

джет 

облас-

ний бю-

джет 

районний 

бюджет 

бюджет 

територіа-

льної гро-

мади 

інші 

дже-

рела 

а)створення умов для здобуття  дошкільної освіти 

1. 

Забезпечення закладів 

дошкільної освіти пред-

метами, матеріала-ми, 

обладнанням та інвента-

рем 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту  
1 074 737    1 074 737  

2. 

Забезпечення закладів 

дошкільної освіти меди-

каментами та пе-

рев’язувальними ма-

теріалами 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту  71 647    71 647  

3. 
Забезпечення харчування 

у закладах дошкільної 

освіти 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту 
2 161 898    2 161 898  

4. 
Забезпечення оплати по-

слуг (крім комунальних) 

у закладах дошкільної 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту  
512 098    512 098  
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освіти  

5. 

Забезпечення проведення 

окремих заходів по реа-

лізації державних (регіо-

нальних) програм, не 

віднесених до заходів 

розвитку у закладах до-

шкільної освіти  

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту  
16 200    16 200  

6. 
Оновлення матеріально-

технічної бази закладів 

дошкільної освіти 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту  
398 730    98 900 299830 

 РАЗОМ  4 235 310    3 935 480 299830 

б)створення умов для здобуття загальної середньої освіти 

1. 

Забезпечення закладів 

загальної середньої осві-

ти предметами, матеріа-

лами, обладнанням та 

інвентарем, в тому числі: 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту 
3 406 862    3 352 618 54 244 

 

забезпечення підвезення 

до закладів освіти та у 

зворотному напрямку (до 

місця проживання) учнів 

і педагогічних працівни-

ків шкільними автобуса-

ми, у тому числі спеціа-

льно обладнаними для 

перевезення осіб з пору-

шенням зору, слуху, опо-

рно-рухового апарату та 

інших маломобільних 

груп населення  

 

1 836 125    1 781 881 54 244 

2. 

Забезпечення закладів 

загальної середньої осві-

ти медикаментами та 

перев’язувальними ма-

теріалами 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту  235 848 53060   182 788  

3. 

Забезпечення організації 

безкоштовного харчу-

вання у закладах загаль-

ної середньої освіти та 

пришкільних таборах 

дітей-сиріт, дітей, позба-

влених батьківського 

піклування, дітей з особ-

ливими освітніми потре-

бами, які навчаються у 

спеціальних і інклюзив-

них класах, та учнів 1-4 

класів загальноосвітніх 

навчальних закладів із 

сімей, які отримують 

допомогу відповідно 

до Закону України «Про 

державну соціальну до-

помогу малозабезпече-

ним сім’ям», дітей, заре-

єстрованих як внутріш-

ньо переміщені особи, 

дітей, осіб учасників ан-

титерористичної операції 
та інших учнів 1-4 класів  

та 5- 11 класів закладів 

загальної середньої осві-

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту  

3 557 937    3 550 917 7 020 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1768-14
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ти  

4. 

Забезпечення оплати по-

слуг (крім комунальних) 

у закладах загальної се-

редньої освіти  

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту  2 149 367    2 149 367  

5. 

Забезпечення оплати ко-

мунальних послуг та 

енергоносіїв за рахунок 

дотації на здійснення 

переданих з державного 

бюджету видатків з ут-

римання закладів освіти 

та охорони здоров'я  

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту 

2 168 000 2 168 000     

6. 

Забезпечення проведення 

окремих заходів по реа-

лізації державних (регіо-

нальних) програм, не 

віднесених до заходів 

розвитку у закладах зага-

льної середньої освіти  

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту  
39 420    39 420  

7. 

Проведення матеріально-

го заохочування та від-

значення учнів за особ-

ливі успіхи у навчанні, 

дослідницькій, пошу-

ковій, науковій діяль-

ності, культурних захо-

дах, спортивних змаган-

нях 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту  

      

8. 

Оновлення матеріально-

технічної бази закладів 

загальної середньої 

освіти, в тому числі: 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту  8 645 807 7 708 307   691 500 246 000 

 

надання субвенції облас-

ному бюджету Харківсь-

кої області  на умовах 

співфінансування для 

придбання шкільного 

автобуса 

 585 000    585 000  

9. 

Забезпечення якісної, 

сучасної та доступної 

загальної середньої осві-

ти «Нова українська 

школа» 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту 
930 899 844 521   86 378  

 РАЗОМ  21 134 140 10773888   10 052 988 307 264 

в) створення умов для доступності позашкільної освіти 

1. 

Забезпечення закладів 

позашкільної освіти 

предметами, матеріа-

лами, обладнанням та 

інвентарем 

Відділ освіти, 

молоді та спор-

ту  36 476    36 476  

2. 

Забезпечення оплати 

послуг (крім кому-

нальних) у закладах 

позашкільної освіти  

Відділ освіти, 

молоді та спор-

ту  68 487    68 487  

3. 

Забезпечення прове-

дення окремих заходів 

по реалізації держав-

них (регіональних) 

програм, не віднесених 

до заходів розвитку у 

закладах позашкільної 

Відділ освіти, 

молоді та спор-

ту  
57 090    57 090  
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освіти,  

в тому числі:  

 

підготовка та прове-

дення селищного етапу 

Всеукраїнського кон-

курсу декоративно-

ужиткового та образо-

творчого мистецтва  

«Знай і люби свій 

край», виставки-

конкурсу писанкарства 

«Українська Вели-

кодня Писанка», ви-

ставки-конкурсу робіт 

«Початкове технічне 

моделювання», Все-

українського конкурсу 

«Новорічна компо-

зиція» 

 3720    3720  

 

підготовка та прове-

дення селищного етапу 

конкурсу «Кращий 

вихователь Харківщи-

ни» 

 1 500    1 500  

 

підготовка та прове-

дення селищного етапу 

конкурсу «Кращий 

керівник закладу 

освіти» 

 2 440    2 440  

 

підготовка та прове-

дення селищного етапу 

конкурсу «Учитель 

року» 

 2 670    2 670  

 

підготовка та прове-

дення дитячо-юнацької 

військово-патріотичної 

гри «Сокіл»(«Джура»)  

 720    720  

 

забезпечення участі в 

районному та облас-

ному конкурсі ора-

торського мистецтва 

 920    920  

 

забезпечення участі в 

районному та облас-

ному етапі конкурсу 

імені П.Яцика 

 2 300    2 300  

 

забезпечення участі в 

районному та облас-

ному етапі конкурсу 

Міжнародного мовно-

літературного конкур-

су учнівської та сту-

дентської молоді 

ім.Т.Шевченка 

 2 300    2 300  

 

забезпечення участі в 

районномц та облас-

ному конкурсі-захисті 

науково-

дослідницьких робіт 

учнів членів МАН 

 4 600    4 600  

 

забезпечення участі в 

районному та облас-

ному конкурсі «Учи-

тель року» 

 2 670    2 670  
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забезпечення участі у 

заключному етапі  

Міжнародного конкур-

су українознавства 

 7 000    7 000  

 

забезпечення участі у 

заключному етапі кон-

курсу «Радянське ми-

нуле» переосмислення 

історії  

 8 750    8 750  

 
забезпечення участі в 

засіданнях обласної 

ради старшокласників 
 3 680    3 680  

 

забезпечення участі в 

районних та обласних 

олімпіадах з навчаль-

них дисциплін 

 12740    12740  

 

проведення оплати за 

навчання відповідаль-

них за теплове госпо-

дарство та за навчання 

з охорони праці 

 1 080    1 080  

4. 

Оновлення матеріаль-

но-технічної бази за-

кладів позашкільної 

освіти 

Відділ освіти, 

молоді та спор-

ту 

      

 РАЗОМ  162 053    162 053  

г) створення умов для забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 

1. 

Забезпечення інших 

закладів у сфері освіти 

предметами, матеріа-

лами, обладнанням та 

інвентарем 

Відділ освіти, 

молоді та спор-

ту 

43 271    43 271  

2. 

Забезпечення оплати 

послуг (крім кому-

нальних) у інших за-

кладах у сфері освіти 

Відділ освіти, 

молоді та спор-

ту 

202 309    202 309  

3. 

Оновлення матеріаль-

но-технічної бази ін-

ших закладів у сфері 

освіти 

Відділ освіти, 

молоді та спор-

ту 

      

 РАЗОМ  245 580    245 580  

д)створення умов для забезпечення діяльності інклюзивно-ресерсних центрів 

1. 

Забезпечення інклюзи-

вно-ресурсного центру 

предметами, матеріа-

лами, обладнанням та 

інвентарем 

Краснокутська 

селищна рада 

19 509    19 509  

2. 

Забезпечення оплати 

послуг (крім кому-

нальних) інклюзивно-

ресурсного центру 

Відділ освіти, 

молоді та спор-

ту 

43 673    43 673  

3. 

Оновлення матеріаль-

но-технічної бази ін-

клюзивно-ресурсного 

центру 

Відділ освіти, 

молоді та спор-

ту 

      

 РАЗОМ  63 182    63 182  

е)створення умов для розвитку фізичної культури та спорту 

1. 

Забезпечення дитячо-

юнацької спортивної 

школи предметами, 

матеріалами, облад-

нанням та інвентарем 

Відділ освіти, 

молоді та спо-

рту 

73 292    73 292  
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2. 

Забезпечення оплати 

послуг (крім кому-

нальних) дитячо-

юнацької спортивної 

школи 

Відділ освіти, 

молоді та спо-

рту 

90 494    90 494  

3. 

Забезпечення прове-

дення окремих заходів 

по реалізації держав-

них (регіональних) 

програм, не віднесе-

них до заходів розви-

тку у дитячо-юнацькій 

спортивній школи,  

в тому числі: 

Відділ освіти, 

молоді та спо-

рту 

78 920    78 920  

 

підготовка та прове-

дення чемпіонату се-

лищної громади та 

забезпечення участі у 

чемпіонаті району та 

області з футболу 

 43 338    43 338  

 

підготовка та прове-

дення чемпіонату се-

лищної громади та 

забезпечення участі у 

чемпіонаті району та 

області з баскетболу 

 11 280    11 280  

 

підготовка та прове-

дення чемпіонату се-

лищної ради та забез-

печення участі у чем-

піонаті району та об-

ласті з гірьового спор-

ту 

 7 304    7 304  

 

забезпечення участі у 

чемпіонаті області та 

всеукраїнських зма-

ганнях з біатлону 

 10 440    10 440  

 

підготовка та прове-

дення чемпіонату се-

лищної громади та 

забезпечення участі у 

чемпіонаті району та 

області з міні-футболу 

 1 158    1 158  

 

підготовка та прове-

дення чемпіонату се-

лищної громади та 

забезпечення участі у 

чемпіонаті району та 

області з футзалу 

 4 320    4 320  

 

проведення оплати за 

навчання відповідаль-

них за теплове госпо-

дарство та за навчання 

з охорони праці 

 1 080    1 080  

4. 

Оновлення матеріаль-

но-технічної бази ди-

тячо-юнацької спор-

тивної школи 

Відділ освіти, 

молоді та спо-

рту 

      

5. 

Забезпечення прове-

дення окремих заходів 

по реалізації держав-

них (регіональних) 

програм, не віднесе-

них до заходів розви-

Відділ освіти, 

молоді та спо-

рту 

78 000    78 000  
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тку серед молоді,  

в тому числі: 

 

підготовка і прове-

дення  навчально-

тренувальних зборів і 

змагань з олімпійсь-

ких та неолімпійських 

видів спорту серед 

молоді громади 

 29 907    29 907  

 

забезпечення участі 

молоді у районних та 

обласних навчально-

тренувальних зборах і 

змаганнях з олімпій-

ських та неолімпійсь-

ких видів спорту 

 48 093    48 093  

6. 

Забезпечення фізкуль-

турно-оздоровчого 

комплексу предмета-

ми, матеріалами, об-

ладнанням та інвента-

рем 

Відділ освіти, 

молоді та спо-

рту 

      

7. 

Забезпечення оплати 

послуг (крім кому-

нальних) фізкультур-

но-оздоровчого ком-

плексу 

Відділ освіти, 

молоді та спо-

рту 

      

8. 

Оновлення матеріаль-

но-технічної бази 

фізкультурно-

оздоровчого комплек-

су 

Відділ освіти, 

молоді та спо-

рту 

      

9. 
Будівництво майдан-

чика зі штучним по-

криттям в с. Мурафа 

Відділ освіти, 

молоді та спо-

рту 

1700 000    1700 000  

10 

Будівництво футболь-

ного поля з синтетич-

ним покриттям та тре-

нажерним обладнан-

ням (В’язівська ЗОШ І 

–ІІІ ступенів) 

Відділ освіти, 

молоді та спо-

рту 

1700 000    1700 000  

11 
Капітальне придбання 

об`єкту – стадіону «Га-

зовик» 

Краснокутська 

селищна рада 
750 000    750 000  

 РАЗОМ  4 470 706    4 470 706  

ж) підтримка обдарованої  молоді, створення умов для творчого розвитку особистості, інтелектуально-

го самовдосконалення молоді, розвитку її творчого потенціалу 

1. 

Забезпечення прове-

дення окремих заходів 

по реалізації держав-

них (регіональних) 

програм, не віднесених 

до заходів розвитку,  

в тому числі: 

Відділ освіти, 

молоді та спор-

ту 

17 900    17 900  

 
проведення освітньо-

виховних заходів для 

молоді 

       

 
проведення культуро-

логічних заходів для 

молоді 

 17 900    17 900  

 
проведення інформа-

ційно-просвітницьких 

заходів для молоді 

       



 71 

 РАЗОМ  17 900    17 900  

з) організація дозвілля, відпочинку і оздоровлення дітей 

1. 

Організація заходів з 

оздоровлення та відпо-

чинку дітей, які потре-

бують особливої соці-

альної уваги та підт-

римки, та дітей, які 

потребують особливих 

умов для оздоровлення 

Відділ освіти, 

молоді та спор-

ту 

      

 РАЗОМ        

и) створення умов для забезпечення надання освіти особам з особливими освітніми потребами 

1. 

Надання державної 

підтримки особам з 

особливими освітніми 

потребами 

Відділ освіти, 

молоді та спор-

ту 

737 879 737 879     

к) соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування 

1. 

Надання одноразової 

допомоги дітям-

сиротам та дітям, поз-

бавленим батьківсько-

го піклування, яким 

виповниться 18 років 

Відділ освіти, 

молоді та спор-

ту 

12 869    12 869  

 УСЬОГО  31 079 619  11511767   18 960 758 607 094 

 

Очікувані результати 
Очікується, що реалізація заходів розділу програми забезпечить: 

покращення організації освітнього процесу, позакласної і позаурочної роботи, 

здоров’я дітей; 

    підвезення учнів та вчителів до шкіл та у зворотньому напрямку та  без-

печні умови під час руху; 

   широке залучення учнівської молоді до активної участі у національно-

культурному відродженні українського народу, розвитку традицій та націо-

нально-етнічних особливостей, формування у молоді почуття національної 

гідності, відродження історичної пам’яті, утвердження української ідеї; 

   зміцнення матеріальної та науково-методичної бази закладів освіти та 

впровадження енергозберігаючих технологій; 

  створення умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами; 

  збільшити кількість молоді, що займається фізичною культурою і спортом 

серед населення для проведення активного дозвілля та забезпечення здорового 

способу життя; 

  збільшити кількість дітей і підлітків, які займаються в спортивних секціях і 

гуртках; 

  збільшити ресурсне забезпечення розвитку фізичної культури і спорту; 

  забезпечити державні гарантії щодо доступності та якості оздоровчих та 

відпочинкових послуг.  

1.3.4. Культура і туризм 
 

Загальні положення 

Розділ Програми «Культура і туризм» базується  на фундаментальному 

значенні культури  і туризму в суспільному житті, як одного з основних чин-

ників економічного зростання територіальної громади. 
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Розділ розроблений відповідно до Конституції України,  Законів України:  

«Про місцеве самоврядування в Україні»,  «Про культуру», «Про бібліотеки і 

бібліотечну справу»,  «Про позашкільну освіту», «Про народні художні проми-

сли», «Про туризм», «Про курорти» та інших нормативно-правових актів, і пе-

редбачає вдосконалення реалізації державної політики у сфері культури, туриз-

му, збереження та подальший розвиток культурного потенціалу в громаді, роз-

виток культурних традицій, збереження історичних цінностей, забезпечення 

доступності закладів культури для всіх верств населення, створення максима-

льно сприятливих умов для творчого  формування особистості, розкриття її зді-

бностей, задоволення духовних і естетичних проблем, відродження народної 

творчості та популяризації національних звичаїв та обрядів, організацію повні-

шого, змістовного дозвілля, масового відпочинку та культурного обслугову-

вання населення. 

Мережа закладів культури Краснокутської селищної територіальної гро-

мади складається: бібліотек – 16, клубних закладів – 22, шкіл мистецтв – 1. За 

2019 рік в  бібліотечних закладах зареєстровано 12,1 тис. чол. читачів, кількість 

книговидач - 274,2 тис. екземплярів; кількість відвідувачів в клубних закладах – 

218134 осіб.  

Краснокутщина має значний туристичний потенціал, зумовлений гео-

графічним положенням, особливостями історичного розвитку, національно-

культурним різноманіттям, специфічною архітектурою селищ та сіл, природ-

ними об’єктами. 

 

Визначення проблеми, на розв»язання якої спрямований розділ Програми 

Селище Краснокутськ - один з найстаріших населених пунктів Слобідської 

України. Перша згадка про Красний Кут відноситься до середини ХVІІ 

століття. Він був заснований, як один з опорних пунктів захисту кордонів 

Російської держави від нападів татар. В 1651 році, після битви перед Берестеч-

ком, група переселенців з Задніпрянщини й козаки Корсунського полку осели-

лися під захистом лісів на пагорбах вздовж річки Мерла. Ця дата вважається 

датою1заснування1Краснокутська. 

         Краснокутщина славиться туристичними туристичними об»єктами. Тут 

зберігся парк і будівля помістя П.З. Харитоненка (Наталівський парк), окрасою 

якого є церква Спаса. І донині росте тут карельська береза, на Харківщині зрос-

тає в двох місцях тут в Наталівці і Роганському дендропарку. 

 Пархомівський історико-художній музей розміщено в одному з най-

старіших на Слобожанщині архітектурних пам'ятників кінця ХVІІІ століття - 

поміщицькому будинку графа Івана Подгорічані. В музеї є унікальні роботи 

видатних українських та російських митців — Іллі Рєпіна, Івана Айвазовського, 

Тараса Шевченка, Михайла Врубеля, Івана Шишкіна, Карла Брюллова, Ісаака 

Левітана, Миколи Реріха та ін. У Пархомівці відроджена Покровська церква, 

яка була освячена ще у 1808 році.  

На мальовничій околиці Краснокутська знаходиться дендропарк, заснова-

ний І.Н.Каразіним.  Це найстаріший дендропарк України, пам'ятник садово-

паркового мистецтва ХVІІІ століття (заснований у 1793 році). Рослини приво-

http://krda.at.ua/index/0-19
http://krda.at.ua/index/0-20
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зились з Японії, Китаю, Америки, Канади, Бразилії, Мексики, європейських 

країн.  

У с. Городному є унікальний і неповторний пам'ятник - "Співаючі тераси". 

Це незвичайний за плануванням фруктовий сад у вигляді великого амфітеатру, 

який було закладено у 19 столітті. Творцем цього дива є відомий цукровик Іван 

Харитоненко. У 2009 році було започатковано етно-фестиваль "Співаючі тера-

си". 

Наречені завжди завітають до дуба Петра І, що в с. Колонтаєві. 

          На виїзді з с. Городного встановлено пам'ятний знак, який свідчить про 

активний вклад краснокутців у боротьбі із шведською інтервенцією початку 

XVIII століття. 9 лютого 1709 року біля с. Городного відбувся переможний бій 

війська Петра Першого над полками шведського короля Карла ХІІ. 

          В Краснокутську збереглися деякі старовинні споруди. В тому числі, са-

диба купців В'юнників (кінець ХІХ - початок ХХ століття), де розташована 

Краснокутська селищна рада та  колишня жіноча гімназія.        

Національний природний парк «Слобожанський» створено Указом Пре-

зидента України № 1047/2009 від 11 грудня 2009 року. Він розташований в до-

лині р. Мерла. Площа парку становить 5244 га. Мета створення парку – збере-

ження та відтворення цінних природних територій, історико-культурних ком-

плексів та природних об’єктів. 

Краснокутський край - мала батьківщина багатьох відомих людей. На те-

риторії Краснокутщини зросли Герої Соціалістичної Праці М.Овсяник, 

Н.Базилевич, Герой Радянського Союзу космонавт-дослідник Анатолій Левчен-

ко. Ім'я А.Левченка носить одна з вулиць селища, де він провів юні роки. 

         Саме з Краснокутської землі пішли у широкий світ літератури М.Дашкієв і 

В.Войцехович, народна артистка України Л.Бондаренко та самобутні письмен-

ники і поети, композитори: М.Кисіль, С.Бабаков, В.Столбченко, Л.Покусай, 

П.Жадан; народні умільці: Г.Столбченко, А.Булюбаш, Л.Кремльова та інші. 

Отже, Краснокутщина має значний туристичний потенціал, зумовлений 

географічним положенням, особливостями історичного розвитку, національно-

культурним різноманіттям, специфічною архітектурою селищ та сіл, природ-

ними об’єктами, унікальним поєднанням у межах населеного пункту урбанізо-

ваних та індустріалізованих майданчиків із заповідними територіями. Проте, 

розвиток туристичної інфраструктури та галузі в цілому недостатній.  

Будучи одним із елементів соціальної політики держави, культура посідає 

виняткове місце. Адже саме культура творить те середовище, в якому громадя-

ни здатні  реалізувати  гарантоване  Конституцією право на вільний доступ до 

духовних цінностей та задоволення культурних потреб. Будинки культури, 

клуби, бібліотеки, дитячі школи естетичного виховання - це ті важливі скла-

дові, на підставі яких можна зробити висновок про соціально-економічний ро-

звиток громади. 

Проведення реформи децентралізації влади в Україні та створення Красно-

кутської селищної територіальної громади  ставить перед закладами культури 

великомасштабні й складні завдання для пошуку нових підходів до менеджмен-

ту, вироблення нових механізмів здійснення культурної політики, зміни на-
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повненості та оновленні змісту роботи закладів культури на місцях, залучення 

до роботи креативних працівників та активної громадськості. 

Сучасні заклади культури повинні позбутися застарілих форм та методів 

роботи і перетворитися у культурно-інформаційні центри розвитку громади, 

стати необхідними об’єктами для громадського спілкування, розвитку духовних 

потреб населення, центрами підтримки громадських культурних ініціатив, 

спільною платформою для різних людей для створення нового корисного про-

гресивного продукту. 

З метою проведення на високому рівні для громади культурно-мистецьких 

заходів, визначення та задоволення потреб населення залишається гострим пи-

тання щодо забезпечення закладів кваліфікованими кадрами, підготовки нового 

покоління спеціалістів, підвищення рівня їх професіоналізму. 

Роль культури повинна розглядатися, як креативна складова сучасного 

економічного розвитку територій, оскільки культурний капітал громади здатен 

робити прямий та дотичний внесок в економіку громади. 

Публічні бібліотеки Краснокутщини підвищують свою роль у суспільстві, 

шляхом представлення широкій громадськості соціокультурних послуг, пошуку 

нових форм і методів роботи з користувачами, підвищення професійної май-

стерності бібліотечних працівників, формування позитивного іміджу бібліотек в 

суспільстві. 

Сфера мистецької освіти перебуває на важливому етапі модернізації ме-

режі та моніторингу якості надання освітніх послуг.  

Передбачаючи зміни в освітній сфері та беручи до уваги процес децен-

тралізації в області проводяться спеціальні семінари для керівників мистецьких 

шкіл на тему стратегічного планування, проектного менеджменту, стратегічних 

комунікацій, лідерства та управління змінами. Ці заходи спрямовані на забезпе-

чення оновлення мистецьких шкіл. Головним об’єктом сучасної мистецької 

освіти є дитина та її розвиток. Сучасне суспільство вимагає від педагогічних 

працівників зміни ставлення до роботи, розробки нових сучасних програм з ми-

стецької освіти та надання якісних освітніх послуг. Підвищення якості освіти 

залежить від професіоналізму педагогічних працівників та матеріально-

технічного забезпечення закладу в тому числі музичними інструментами. 

На виконання викликів часу, пов’язаних із проведенням низки реформ, 

залишається проблема забезпечення повноцінного функціонування закладів ку-

льтури, реалізації мистецьких програм і проектів для різних верств населення, 

поліпшення матеріально-технічної бази установ культури (запобігання повної 

руйнації будівель, їх реконструкція, капітальний ремонт та відновлення роботи 

опалювальних систем), особливо в сільський місцевості, забезпечення культур-

но-мистецьких закладів сучасним технічним обладнанням, музичними інстру-

ментами, костюмами.     

    

Мета  

  Метою програми є створення умов для збагачення та розвитку культури і 

мистецтва; збереження, популяризація, актуалізація національної культурної 

спадщини, поліпшення матеріально - технічного та фінансового забезпечення 

закладів культури, розвиток туризму на Краснокутщині. 
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Основні завдання 

      Основними завданнями розвитку культури і туризму  на території Крас-

нокутської селищної територіальної громади є: 

 - забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення 

культурних традицій; 

 - збереження творчого, інтелектуального, духовного розвитку молоді, до-

ступності мистецької освіти; 

- сприяння розвитку та популяризації української культури як базового 

фундаменту розвитку особистості; 

- впровадження та розвиток сучасних дистанційних форм бібліотечно-

інформаційного обслуговування (електронна доставка документів, віддалений 

доступ до оцифрованих фондів, електронних каталогів та баз даних бібліотек 

світу); 

- підвищення рівня професіоналізму працівників галузі; 

- покращення матеріально-технічної бази закладів культури та мистецької 

освіти; 

- популяризація туристичного потенціалу громади; 

- залучення інвестицій в розвиток туристичної галузі. 

 

  Заходи розділу «Культура і туризм» 
                                                                                                                                      грн.                                       

№ 

п/п 
Назва заходу 

Головний 

розпорядник 

Обсяги фінансування, грн. 

Усього 

у т. ч. за джерелами: 

держа-

вний 

бюджет 

облас-

ний 

бюджет 

районний 

бюджет 

бюджет 

територіа-

льної гро-

мади 

інші 

дже-

рела 

а) культурно-мистецькі заходи 

1. 

Проведення куль-

турно-мистецьких 

заходів в громаді 

 

Краснокут-

ська селищ-

на рада 

435 000 - - - 435 000 - 

2. 

Участь в районних, 

обласних культурно 

-мистецьких захо-

дах 

Відділ куль-

тури та ту-

ризму 

- - - - - - 

3. 

Фінансування проє-

кту "Харитонівська 

ремінісценція" 

Відділ     

культури та 

туризму 

500 000    500 000  

б)бібліотечна діяльність 

1. 

Сприяння популя-

ризації сучасної 

української та сві-

тової літератури 

Відділ куль-

тури та ту-

ризму 

- - - - - - 

2. 

Пошук нових форм 

роботи з читачами з 

метою підтримки 

розвитку гармоній-

ної особистості, 

створення умов для 

всебічного вихован-

ня дітей та молоді 

Відділ куль-

тури та ту-

ризму 

- - - - - - 
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3. 

Участь публічних 

бібліотек району в 

обласних, районних 

семінарах, конкур-

сах 

Відділ куль-

тури та ту-

ризму 

- - - - - - 

в)клубна діяльність 

1. 

Організація і прове-

дення  театралізова-

них свят, тематич-

них програм, свят-

кових концертів, 

виставок в клубних 

закладах громади 

Відділ куль-

тури та ту-

ризму 

- - - - - - 

2. 

Залучення населен-

ня до участі у твор-

чих колективах та 

гуртках 

Відділ куль-

тури та ту-

ризму 

- - - - - - 

3. 

Участь колективів в,  

аматорів                   

самодіяльної     ї  

творчості,  

обдарованої молоді 

і підлітків  у Між-

народних, Всеукра-

їнських, обласних, 

районних фестива-

лях, конкурсах, свя-

тах 

Відділ куль-

тури та ту-

ризму 

- - - - - - 

г) мистецька освіта 

1. 

Проведення звітних 

концертів, творчих 

вечорів, конкурсів в 

Краснокутській ди-

тячій музичній 

школі 

Відділ куль-

тури та ту-

ризму 

- - - - - - 

2. 

Залучення учнів 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

до здобуття мисте-

цької освіти 

Відділ куль-

тури та ту-

ризму 

      

3. 

Участь у музичних 

конкурсах, фестива-

лях Міжнародного, 

Всеукраїнського, 

обласного, районно-

го рівня вихованців 

дитячої музичної 

школи 

Відділ куль-

тури та ту-

ризму 

- - - - - - 

д)розвиток туризму 

1. 

Сприяння збере-

женню природних 

та культурно-

історичних 

пам’яток, археоло-

гічних об’єктів з 

метою їх викорис-

тання в туристич-

них цілях 

Відділ куль-

тури та ту-

ризму 

- - - - - - 

2. 

Організація та про-

ведення роботи по 

залученню коштів 

грантів, міжнарод-

ної технічної допо-

Відділ куль-

тури та ту-

ризму 

- - - - - - 
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моги та громадсь-

ких фондів до роз-

витку туризму в 

громаді 

3. 

Організація та про-

ведення нарад, кру-

глих столів, семіна-

рів, конференцій з 

питань розвитку 

туризму 

Відділ куль-

тури та ту-

ризму 

- - - - - - 

4. 

Розробка туристич-

них маршрутів на 

території громади 

Відділ куль-

тури та ту-

ризму 

- - - - - - 

5. 

Нагородження пе-

реможця конкурсу 

«Розробка туристи-

чного бренду Крас-

нокутської селищ-

ної територіальної 

громади 

Краснокут-

ська селищ-

на рада 

5 000 

 
   

5 000 

 
 

 Разом  940 000    940 000  

 

Очікувані результати: 

Очікується, що реалізація заходів Програми забезпечить: 

- поліпшення умов для розвитку культури, для задоволення духовних по-

треб та забезпечення прав громадян у сфері культури; 

 - істотне підвищення  якості дозвілля; 

- підвищення ролі культурної спадщини у духовному розвитку громадян, 

у формуванні національної свідомості; 

- відродження і розвиток народного мистецтва та мистецького аматорства 

через розвиток базової мережі закладів культури; 

- розширення напрямків і форм бібліотечного обслуговування з викори-

станням інноваційних технологій; 

- відродження і розвиток кращих традицій національного мистецтва, при-

вернення уваги  широких верств населення  до візуального мистецтва та попу-

ляризація творів української класики й сучасних авторів. 

-  подальшу інтеграцію місцевої національної української культури у 

світовий культурний простір; 

- підвищення ролі культури у формуванні позитивного іміджу населених 

пунктів громади; 

- естетичне виховання молоді, подальший розвиток позашкільної ми-

стецької освіти; 

- збільшення обсягів надходжень податків, зборів та інших платежів до 

бюджету територіальної громади від туристичної галузі. 

 

1.3.5. Зайнятість населення та ринок праці 

 

Служба зайнятості являється посередником на ринку праці між роботода-

вцем, який має потребу в кадрах, та шукачами роботи. 

Основними завданнями служби є: 

1. сприяння громадянам у підборі підходящої роботи; 
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2. надання роботодавцям послуг з добору працівників; 

3. організація та проведення громадських та інших робіт тимчасового хара-

ктеру. 

Протягом 9 місяців 2020 року на обліку в Краснокутській районній філії 

Харківського обласного центру зайнятості перебувало 922 безробітних, що в 

порівнянні з відповідним періодом минулого року більше на 23 безробітних. 

Кількість працевлаштованих за сприянням служби зайнятості за 9 місяців 

2020 року становить 691 особа, з них 367 безробітних. 

До участі в громадських та інших роботах тимчасового характеру за 9 мі-

сяців 2020 року залучено 164 особи. 

З числа військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній опе-

рації протягом 9 місяців 2020 року на обліку в Краснокутській районній філії  

ХОЦЗ перебувало 16 безробітних, з них: 

- 3 безробітних працевлаштовано. 

За 9 місяців в районі зареєстровано 77 фізичних осіб – суб’єктів господа-

рювання, створено 13 нових робочих місць на яких здійснюється компенсація 

роботодавцям у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціа-

льне страхування. 

З метою зменшення кількості безробітних Краснокутською районною фі-

лією ХОЦЗ проводиться робота по підвищенню кваліфікації та перекваліфікації 

безробітних  на базі Харківського центру професійно-технічної освіти ДСЗУ та 

у роботодавців.  За 9 місяців проходили професійне навчання 127 чоловік  із 

числа  безробітних громадян, які перебували на обліку в службі зайнятості. 

На реалізацію заходів по сприянню зайнятості і соціального захисту від 

безробіття за 9 місяців 2020 року витрачено  10758,6 тис. грн. з них: 

- на громадські роботи – 278,2 тис. грн.;  

- на перепідготовку працівників та виплату допомоги по безробіттю – 

10454,0 тис. грн. 

- на створення робочих місць – 14,5 тис. грн. 

В Краснокутській районній філії Харківського обласного центру зайнято-

сті працює «Консалтинговий центр», де підприємці можуть отримати консуль-

тації спеціалістів державних установ (ПФУ, Державної фіскальної служби, уп-

равління юстиції, УСЗН та спілки підприємців), доступ до систем зв’язку й ко-

мунікацій, взяти участь у навчальних семінарах для підприємців-початківців,  

мають можливість сформувати та подати звітність до «Єдиного вікна подання 

електронної звітності», отримати інформацію про послуги, що надає служба 

зайнятості. 

За 9 місяців 2020 року фізичним особам надано 86 консультацій, стосовно 

впровадження та ведення підприємницької діяльності. 

Фахівцями служби зайнятості проводиться інформування керівників та 

спеціалістів кадрових служб підприємств та організацій з питань співпраці та 

послуг, що надаються службою зайнятості, зокрема отримання компенсації 

єдиного соціального внеску при створенні нових робочих місць та компенсації 

фактичних витрат на оплату праці при працевлаштуванні внутрішньо перемі-

щених осіб за рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального 

страхування. 
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В Краснокутській районній філії ХОЦЗ створений профінформаційний 

сектор, який постійно поповнюється методичними та інформаційними матеріа-

лами.  На стендах розміщено інформацію про вакантні посади та вільні робочі 

місця за межами області. Станом на 1 жовтня 2020 року у районі було 12 віль-

них робочих місця. 

В районній філії постійно ведеться інформаційно - роз’яснювальна робота 

серед роботодавців та безробітних щодо переваг легальної зайнятості населен-

ня, виконання трудового законодавства, забезпечення гарантій державного со-

ціального захисту від безробіття. Протягом 9 місяців 2020 року проведено 5 се-

мінари для роботодавців «Легальна зайнятість - крок назустріч Вашим праців-

никам», в якому взяли участь 46 роботодавців району. 

 

Основні проблеми:  

- наявність дисбалансу між попитом на робочу силу та її пропозицією; 

- недостатній рівень відповідальності роботодавців за використання 

найманої робочої сили; 

- наявність неофіційних трудових відносин. 

 

Пріоритетні завдання Програми щодо розвитку галузі та вирішення 

проблемних питань на 2021 рік: 

- забезпечення зниження рівня економічного безробіття; 

- сприяння збереженню існуючих робочих місць та створенню нових 

робочих місць у всіх сферах економічної діяльності; 

- повернення офіційно незайнятих громадян до економічно доцільної 

діяльності шляхом сприяння у працевлаштуванні безробітних, проходженні 

професійного навчання, участі в оплачуваних громадських роботах. 

 

Основні заходи щодо вирішення проблемних питань в 2021 році:  
 

№ 

п/п 
Зміст заходів 

Термін  

виконання, 

відповідальні за 

виконання 

заходів 

Очікуваний результат  

1 Сприяти збереженню 

існуючих та створенню нових 

робочих місць у всіх сферах 

економічної діяльності 

Протягом року, 

структурні 

підрозділи 

Краснокутської 

селищної 

територіальної 

громади 

Створення робочих 

місць, забезпечення 

максимальної зайнятості 

населення  

2 З метою запобігання поширенню 

явищ нелегальної зайнятості 

населення сприяти проведенню на 

місцях: 

- системного зіставлення баз 

даних податкової адміністрації, 

служби зайнятості, соціальних 

фондів про використання 

Протягом року, 

Краснокутська 

селищна 

територіальна 

громада, 

Краснокутська 

районна філія 

Харківського 

Запобігання поширенню 

явищ нелегальної 

зайнятості населення, 

легалізація тіньових 

робочих місць 
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підприємцями найманої праці; 

- роз’яснювальної роботи серед 

роботодавців та населення; 

- вивчення стану додержання 

законодавства про працю 

підприємствами, організаціями, 

установами та підприємцями із 

числа фізичних осіб. 

обласного центру 

занятості  

 
Очікувані результати від виконання заходів: 

Показники 
Одиниця 

виміру 

2019 рік 2020 рік 2021 рік 2021 рік у 

% до 2020 

року 
звіт очікуване прогноз 

Чисельність 

працевлаштованих, 

всього 

особи 1036 808 825 102 

в т. ч. безробітних особи 479 411 437 106 

Рівень безробіття 

населення 

% 2,8 3,2 2,9 91 

 

1.3.6. Грошові доходи населення та заробітна плата 

 
Управлінням соціального захисту населення районної державної 

адміністрації постійно проводиться робота щодо забезпечення належного рівня 

заробітної плати працівникам району на підприємствах, установах, організаціях 

району.  

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників Краснокутського 

району за ІІ квартал 2020 року склала 7498 грн. (80,9 % до середнього рівня по 

Харківській області  та за  рівнем заробітної плати район у ІІ кварталі 2020 року 

займає 32 місце серед районів області та міст обласного значення, за темпами 

росту – до відповідного періоду минулого року -17 місце). 

Колективно-договірним регулюванням  охоплено 4283 осіб, що складає 

99,6% від загальної чисельності працюючих в районі. 

Станом на 01.10.2020 районною комісією з легалізації робочих місць було 

проведено 9 засідань, запрошено 47 роботодавців, з якими проведено інфор-

маційно - роз”яснювальну роботу щодо переваг легальної зайнятості. 

Станом на 01.10.2020, відповідно до даних Держкомстату Головного 

управління статистики у Харківській області, заборгованість із виплати за-

робітної плати на підприємствах, організаціях та установах району складає 

608,6 тис. грн. – на державному підприємстві-банкруті «Дублянський спирто-

вий завод».  

Станом на 01.10.2020 року за рахунок всіх джерел фінансування створено 

110 робочих місць, в т. ч. в районі зареєструвались 50 підприємців. 

За підтримки РЦЗ  пройшли професійну підготовку та перепідготовку 110 

осіб. За оперативними даними районного державного центру зайнятості на 

обліку станом на 14.09.2020 перебуває 330 безробітних. 
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Відповідно до рішень виконкомів, наданих сільськими та селищними ра-

дами району, у 2020 році заплановано на виконання громадських робіт та інших 

робіт тимчасового характеру використати кошти у сумі 638,928 тис. грн. Роботи 

розпочались у лютому поточного року і станом на 01.10.2020 використання 

коштів складає 310,011 тис. грн. 

  Спеціалістами управління своєчасно проводиться контроль за забезпе-

ченням соціального захисту працюючих, зайнятих на роботах із шкідливими 

умовами праці на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм влас-

ності, своєчасного та якісного проведення атестації робочих місць за умовами 

праці. При перевірці підприємств особлива увага приділяється питанням, які 

забезпечують соціальний захист працівників зайнятих на роботах із шкідливи-

ми та небезпечними умовами праці, проводиться інформаційно-роз’яснювальна 

робота, заповнюються інформаційні куточки по селищних радах, на території 

управління, в профспілці АПК. 

 

Грошові доходи населення та заробітна плата 

Показники  одиниця 

виміру 

2019 2020 2021 2021/2020 

% звіт очікуване прогноз 

Середньомісячна 

заробітна плата 

штатного праців-

ника 

грн.. 7381 7900 8500 108 

 

Основні проблеми: 

- недостатні темпи зростання номінальної та реальної заробітної плати; 

- неофіційні трудові відносини 

Пріоритетні завдання на 2021  рік:  

- забезпечення своєчасного впровадження нових розмірів мінімальної за-

робітної плати; 

- зменшення частки працівників, які отримують заробітну плату на рівні 

мінімальної та нижче прожиткового мінімуму. 

 

Очікувані результати : 

- підвищення рівня грошових доходів населення; 

- покращення умов життєдіяльності населення; 

- ліквідація заборгованості заробітної плати на підприємствах, установах, ор-

ганізаціях району; 

- підвищення рівня оплати праці. 

 

Основні заходи по виконанню основних завдань на 2021 рік. 

 

 Зміст заходів Термін виконан-

ня 

Відповідальні 

1. Розробити заходи, спрямовані на 

збільшення рівня оплати праці та 

середньомісячної заробітної плати 

Лютий-березень 

2021 року 

Відділ економічного ро-

звитку та інвестицій, під-

приємства, податків та 
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працівників. зборів Краснокутської се-

лищної ради, відділ  

соціального захисту насе-

лення Краснокутської се-

лищної ради 

2 Проводити аналіз змісту розділів 

"Оплата праці", "Зайнятість"  ко-

лективних договорів  підприємств,  

установ та  організацій укладених 

у попередні роки, щодо 

відповідності вимогам чинного 

законодавства. Проведення 

двомісячника укладання колдого-

ворів 

Лютий-березень 

2021 року 

Відділ  соціального захи-

сту населення Краснокут-

ської селищної ради 

3 Забезпечити проведення моніто-

рингу впровадження мінімальної 

заробітної плати: 

з охопленням: не менше 25% за-

реєстрованих підприємств, уста-

нов та організацій; 

 

Січень-травень 

2021 року 

Відділ  соціального захи-

сту населення Краснокут-

ської селищної ради 

4 Вжити заходів щодо посилення 

контролю за дотриманням бюд-

жетної дисципліни та за цільовим 

використанням підприємствами, 

установами і організаціями, що 

фінансуються з місцевого бюдже-

ту, коштів, призначених на випла-

ту заробітної плати. 

Протягом року Відділ економічного ро-

звитку та інвестицій, під-

приємства, податків та 

зборів Краснокутської се-

лищної ради, відділ  

соціального захисту насе-

лення Краснокутської се-

лищної ради 

5 Активізувати роботу комісії з пи-

тань погашення заборгованості із 

заробітної плати (грошового за-

безпечення), пенсій, стипендій та 

інших соціальних виплат за 

участю професійних спілок, ор-

ганізацій роботодавців, правоохо-

ронних органів.  

 

Протягом року Відділ  соціального захи-

сту населення Краснокут-

ської селищної ради 

6 Інформувати громадськість через 

засоби масової інформації про ре-

зультати роботи, що проводиться в 

громаді для недопущення  забор-

гованості із виплати заробітної 

плати та підвищення рівня оплати 

праці. 

Протягом року Відділ економічного ро-

звитку та інвестицій, під-

приємства, податків та 

зборів Краснокутської се-

лищної ради, відділ  

соціального захисту насе-

лення Краснокутської се-

лищної ради 

 

1.3.7. Соціальний захист та соціальне забезпечення населення 

 

Загальні положення 

             Розділ програми «Соціальний захист та соціальне забезпечення насе-

лення» на 2021 рік розроблений відповідно до норм Конституції України, Бюд-
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жетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законів України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», «Про 

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», «Про основи 

соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту», «Про соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей», «Про статус і соціальний захист гро-

мадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про статус 

ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів 

Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про основні 

засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в 

Україні», «Про затвердження порядку призначення і виплати компенсації 

фізичним особам, які надають соціальні послуги», «Про забезпечення ор-

ганізаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавле-

них батьківського піклування», «Про охорону дитинства», «Про залізничний 

транспорт», «Про автомобільний транспорт» та інших нормативно-правових 

актів. 

        Заходи розділу програми охоплюють всі вікові категорії населення. Особ-

лива увага приділена пенсіонерам, ветеранам, особам з інвалідністю, дітям з ін-

валідністю,  громадянам, які постраждали  внаслідок Чорнобильської катастро-

фи, військовослужбовцям, які приймали участь в антитерористичній операції та 

іншим особам, які самотужки не можуть  вирішити  соціальні та матеріальні  

питання. 

 

Визначення проблем, на розв’язання яких спрямований розділ програми  

Пріоритетним завданням органів місцевого самоврядування є покращення 

соціального стану малозабезпечених осіб та осіб, які опинилися в скрутних 

життєвих обставинах. 

Кризові явища та інфляційні процеси, що призвели до збільшення цін на 

продукти харчування, медикаменти при одночасному зменшенні реального до-

ходу сімей, стали причиною скрутного матеріального становища багатьох меш-

канців громади, наслідки яких вони не можуть подолати самостійно. Навіть 

вжиті державою заходи щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окре-

мих категорій населення не покривають необхідних додаткових витрат пенсіо-

нерів на харчування, медикаменти та інші. 

Крім того, значно збільшилась кількість звернень громадян, які гостро 

потребують надання окремих видів соціальних послуг, передусім адресної гро-

шової допомоги на лікування, слухопротезування, стоматологічні послуги, а та-

кож на прожиття, придбання продуктів харчування, одягу тощо. Особливо 

скрутне матеріальне становище складається у громадян, які, з незалежних від 

них причин, опинилися в екстремальній життєвій ситуації, а саме: наслідки по-

жежі, стихійного лиха, нещасного випадку та інше.  

Більшість таких звернень надходять від громадян похилого віку, інвалідів 

та одиноких осіб, як найбільш вразливої категорії населення. 

На території Краснокутської селищної територіальної громади проживає 

більше 27 000 осіб. З них більше 9 000 осіб, які мають право на пільги, в тому 

числі учасників бойових дій - 313 осіб, з них учасників бойових дій з числа 
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осіб, що брали участь в антитерористичній операції - 229 осіб, учасників війни - 

252 особи, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни -79 осіб, ветеранів 

праці - 1464 особи, 1302 особи з інвалідністю загального захворювання, 124 

особи з інвалідністю з дитинства, громадян, які постраждали  внаслідок Чорно-

бильської катастрофи - 395 осіб, 145 сімей, які отримують державну соціальну 

допомогу як малозабезпечені, 112 сімей, які виховують дитину (дітей) з ін-

валідністю, 102 дитини-сироти та діти позбавлені батьківського піклування, які 

перебувають у сім'ях опікунів-піклувальників та прийомних сім'ях, 120 сімей, 

які перебувають у складних життєвих обставинах, 21 багатодітна сім'я (в них 89 

дітей).  

         Невідкладної підтримки також потребують самотні громадяни, у яких по-

вністю втрачена або знижена здатність до самообслуговування, та яким потріб-

на увага, сторонній догляд і медико-соціальна допомога. 

Зазначений напрямок роботи забезпечують соціальні працівники територіаль-

ного центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), які що-

дня надають такі види соціальних послуг, як: доставка додому підопічним про-

дуктів харчування і медикаментів, прання білизни і прибирання житла, виклик 

лікаря, оплата комунальних платежів, оформлення субсидій тощо. В стаціонар-

ному відділенні Територіального центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) перебуває на утриманні 25 підопічних. 

         З метою реалізації конституційного права жителів громади на соціальний 

захист, необхідно впровадити систему надання адресних грошових допомог та 

соціальних послуг населенню, яке перебуває в складних життєвих обставинах і 

потребує соціальної допомоги і підтримки. 

 

Мета  

         Метою розділу програми «Соціальний захист та соціальне забезпечення 

населення» є реалізація державної політики у сфері соціального захисту насе-

лення, підтримка найбільш вразливих верств населення, вирішення першочер-

гових питань щодо соціального захисту населення на території Краснокутської 

селищної територіальної громади.   

 Завдання  
         Основними завданнями в сфері соціального захисту та соціального забез-
печення населення на території селищної територіальної громади на 2021 рік є: 
           підвищити рівень надання соціальних послуг незайнятому  населенню з 

питань працевлаштування, професійної підготовки та орієнтації, забезпечення 

тимчасової зайнятості на оплачуваних громадських роботах; 

           сприяти подальшому розвитку системи  надання адресної соціальної до-

помоги найбільш нужденним верствам населення, спрощенню механізму її при-

значення; 

           забезпечити соціальну підтримку ветеранів війни, учасників антитерори-

стичної операції, громадян похилого віку; осіб з інвалідністю загального захво-

рювання, осіб з інвалідністю з дитинства; 

           забезпечити рівні можливості для осіб з особливими потребами щодо 

соціальної адаптації та інтеграції в суспільство; 
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           підвищити рівень соціального обслуговування, надання реабілітаційних 

послуг особам з інвалідністю, пенсіонерам, одиноким непрацездатним грома-

дянам, удосконалити систему надання соціальних послуг; 

надати соціально-психологічну допомогу особам, що постраждали від 

домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, соціальних послуг з 

консультування, кризового та екстреного втручання, соціальної профілактики 

відповідно до їх потреб.  

 

Заходи розділу «Соціальний захист та соціальне забезпечення населення» 
                                                                                                                                      грн. 

№ 

п/

п 
Назва заходу 

Головний ро-

зпорядник 

Обсяги фінансування, грн. 

Усього 

у т. ч. за джерелами: 
дер-

жав-

ний 

бю-

джет 

облас-

ний бю-

джет 

ра-

йон-

ний 

бю-

джет 

бюджет те-

риторіаль-

ної громади 

інші 

дже-

рела 

1. Забезпечення надан-

ня пільг окремим 

категоріям громадян 

з оплати послуг 

зв`язку 

Краснокутська 

селищна рада 

36 138    36 138  

2. Надання компенса-

ційних виплат на 

пільговий проїзд 

автомобільним тран-

спортом окремим 

категоріям громадян 

Краснокутська 

селищна рада 
913 419    913 419  

3. Надання компенса-

ційних виплат за 

пільговий проїзд 

окремих категорій 

громадян на залізни-

чному транспорті 

Краснокутська 

селищна рада 
36 000    36 000  

4. Забезпечення соціа-

льними послугами за 

місцем проживання 

громадян, не здатних 

до самообслугову-

вання у зв’язку з 

похилим віком, хво-

робою, інвалідністю, 

а також громадян, 

які перебувають у 

складних життєвих 

обставинах 

Краснокутська 

селищна рада 

11 967 965    11 967 965  

5. Забезпечення надан-

ня соціальних пос-

луг та здійснення 

заходів, щодо соціа-

льної підтримки сі-

мей, дітей та молоді, 

які перебувають у 

складних життєвих 

обставинах та пот-

ребують сторонньої 

допомоги 

Краснокутська 

селищна рада 

1 298 357    1 298 357  

6. Забезпечення надан-

ня соціальних гаран-

тій фізичним осо-

Краснокутська 

селищна рада 
261 165    261 165  
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бам, які надають 

соціальні послуги 

громадянам похило-

го віку, особам з 

інвалідністю, дітям з 

інвалідністю, хво-

рим, які не здатні до 

самообслуговування 

і потребують сто-

ронньої допомоги 

7. Проведення інших 

заходів у сфері соці-

ального захисту і 

соціального забезпе-

чення, згідно із за-

твердженим поряд-

ком, 

 в тому числі: 

Краснокутська 

селищна рада 
2 665 109    2 665 109  

 надання одноразової 

матеріальної допо-

моги учасникам лік-

відації наслідків 

аварії на ЧАЕС 1986 

року та їх удовам, 

інвалідам війни та 

учасникам бойових 

дій, які безпосеред-

ньо брали участь у 

Великій Вітчизняній 

війні та на територі-

ях інших держав, їх 

удовам, членам сі-

мей військовослуж-

бовців, загиблих у 

Афганістані, учас-

никам анти терорис-

тичної операції (бо-

йових дій) та членам 

загиблих учасників 

АТО 

 920 000    920 000  

 надання одноразової 

матеріальної  допо-

моги до дня наро-

дження особам, яким 

виповнилося 100 і 

більше років 

 6 000    6 000  

 надання адресної 

одноразової матеріа-

льної допомоги ок-

ремим громадянам, 

які опинились у 

скрутній життєвій 

ситуації, або мають 

право пільгового 

забезпечення, відпо-

відно до законодав-

ства 

 1 729 809    1 729 809  

 оплата послуг пошти   9 300    9 300  

8. Проведення санаторно-

курортного лікування 

осіб з інвалідністю 

загального захворю-

вання, осіб з інвалідні-

стю з дитинства,  вете-

Краснокутська 

селищна рада 

1 064 960  1 064 960    
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ранів війни та  осіб, на 

яких поширюється дія 

Законів України «Про 

статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального 

захисту» та «Про жер-

тви нацистських пере-

слідувань», постраж-

далих учасників Рево-

люції Гідності у сана-

торно-курортних за-

кладах Харківської 

області  

9. Проведення відпочин-

ку у санаторно-

курортних закладах 

Харківської області 

осіб, які безпосередньо 

брали участь в антите-

рористичній операції 

чи здійсненні заходів із 

забезпечення націона-

льної безпеки і оборо-

ни, із відсічі і стриму-

вання збройної агресії 

Російської Федерації в 

Донецькій та Лугансь-

кій областях у районах 

її проведення, членів їх 

сімей та членів сімей 

загиблих учасників 

бойових дій 

Краснокутська 

селищна рада 

61 600  61 600    

10. Проведення санаторно-

курортного лікування 

постраждалих грома-

дян, віднесених до 

категорії 2, та потерпі-

лих дітей (крім дітей з 

інвалідністю, інвалід-

ність яких пов’язана з 

Чорнобильською ката-

строфою) 

Краснокутська 

селищна рада 

89 410  89 410    

11. Організація та про-

ведення громадських 

робіт 

Краснокутська 

селищна рада 

835 280    835 280  

12. Проведення санаторно-

курортного лікування 

громадян, які постраж-

дали внаслідок Чорно-

бильської катастрофи, 

віднесених до категорії 

1  

Краснокутська 

селищна рада 

41310  41310    

13. Співфінансування за-

ходів щодо підтримки 

територій, що зазнали 

негативного впливу 

внаслідок збройного 

конфлікту (придбання 

у комунальну влас-

ність житла для надан-

ня в тимчасове корис-

тування внутрішньо 

переміщеним особам) 

Краснокутська 

селищна рада 

240 000    240 000  

 Всього  18 825 975  1 257 280  17 568 695  

 

Очікувані результати 

Очікується, що реалізація заходів цього розділу програми забезпечить: 
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           підвищити рівень охоплення найбільш нужденних верств населення 

соціальними виплатами і послугами; 

          вирішити проблеми фінансового та соціального забезпечення пільгових 

категорій населення; 

          створити систему своєчасного реагування щодо надання необхідної до-

помоги громадянам, які її потребують,  для  зниження соціальної напруги у 

суспільстві;  

           впровадити додаткові форми адресної підтримки. 
 

1.3.8. Допризовна підготовка, військово-патріотичне виховання мо-

лоді та підготовка до призову громадян на строкову військову службу  

 

Загальні положення 

Розділ Програми опрацьований відповідно до Закону України «Про зага-

льний військовий обов’язок та військову службу», Положення про допризовну 

підготовку і про підготовку призовників з військово-технічних спеціальностей, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2000 

року № 1770, Указу Президента України № 948/2002 від 25 жовтня 2002 року 

«Про Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання 

молоді», постанови Кабінету міністрів України від 21 березня 2002 року № 352 

«Про затвердження положення про підготовку і проведення призову громадян 

України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову 

службу за контрактом». 

Розділ передбачає координацію дій Краснокутської селищної ради, Крас-

нокутського районного територіального центру комплектування та соціальної 

підтримки, правоохоронних органів, органів освіти і охорони здоров’я, керів-

ників підприємств, установ та організацій, ветеранських організацій для всебіч-

ного забезпечення та виконання вимог законодавчих актів держави у сфері за-

безпечення обороноздатності держави. 

 

Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямований розділ Програми 

На даному етапі розвитку українського суспільства найважливішим стає 

питання створення сучасних, боєздатних, професійно підготовлених Збройних 

Сил України, які б за своєю структурою, чисельністю і забезпеченістю відпові-

дали покладеним на них завданням і стандартам збройних сил провідних країн 

світу. Результати цієї роботи будуть залежати насамперед від розвитку у молоді 

мотивації до військової служби, утвердження патріотизму, формування націона-

льної гідності, готовності до захисту Вітчизни. Адже військово-патріотичне ви-

ховання є складовою частиною виховання, формування у молоді моральних, 

психологічних, фізичних і професійно-військових якостей, необхідних для 

збройного захисту держави. 

   Сучасний період державотворення в Україні характеризується складними 

соціально-економічними, політичними та духовними процесами. У суспільній 

свідомості, особливо серед молоді, набули поширення байдужість, егоїзм, 

індивідуалізм, цинізм, немотивована агресивність, неповажне ставлення до 

держави та соціальних інститутів. Все це потребує підвищення вимог до само-
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свідомості допризовної та призовної молоді. Відомо, що вона безпосередньо  

формується та розвивається у процесі військово-патріотичного виховання. У 

зв’язку з цим очевидна невідкладність вирішення проблем формування у гро-

мадян патріотизму як основи консолідації суспільства. 

   Прийняття Програми обумовлено необхідністю реалізації сучасної полі-

тики і стратегії держави, спрямованих на всебічну підготовку молоді до служби 

у Збройних Силах України та інших військових формуваннях. 

Розділ Програми «Допризовна підготовка, військово-патріотичне вихо-

вання молоді та підготовка до призову громадян на строкову військову службу» 

у 2021 році спрямований на подолання проблем, що виникають при проведенні 

приписки до  призовної дільниці, призову громадян на строкову військову слу-

жбу, призову під час мобілізації, забезпечення високої організації при прове-

денні заходів з призову військовозобов’язаних для комплектування Збройних 

Сил України, інших військових формувань. 

 

Мета 

Метою розділу Програми є реалізація основних напрямків удосконалення 

допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді; забезпе-

чення взаємозв’язку навчання, розвитку і психологічної підготовки молоді до 

захисту Вітчизни; здійснення заходів щодо підготовки та призову громадян на 

строкову військову службу; взаємодія з ветеранськими та іншими громадськи-

ми організаціями патріотичного спрямування. 

 

Завдання 

 

Головними завданнями допризовної підготовки є: 

- ознайомлення молоді з основними положеннями Конституції України 

про захист Вітчизни, законів України «Про оборону України», «Про   військо-

вий обов’язок і військову службу», інших нормативно-правових актів з питань 

оборони, військового будівництва та проходження військової служби; 

- усвідомлення молоддю свого обов’язку в разі виникнення загрози суве-

ренітету та територіальній цілісності України; 

- набуття знань про функції Збройних сил України та інших військових 

формувань, їх характерні особливості; 

- засвоєння основ військової справи, цивільної оборони і медико-

санітарної підготовки; 

- здійснення психологічної підготовки до військової служби. 

 

Напрями допризовної підготовки: 

-1вивчення історії українського війська; 

-1ознайомлення із законодавством щодо військових питань; 

-1ознайомлення із структурою і завданнями Збройних Сил України та ін-

ших військових формувань; 

-1вивчення основ Цивільної оборони України; 

-1набуття практичних навичок з основ військової справи, у тому числі з 

вогневої, тактичної, прикладної фізичної та медико-санітарної підготовки; 
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-1психологічна підготовка до діяльності у складі військового колективу в 

умовах проходження військової служби, а також до дій в екстремальних ситуа-

ціях. 

 

Головними завданнями військово-патріотичного виховання молоді є: 

-1формування почуття патріотизму, любові до свого народу, знання його 

історії, бережного ставлення до культурних та історичних цінностей; 

-1виховання громадянської свідомості, поваги до Конституції і законів 

України, соціальної активності та відповідальності за доручені державні та 

громадські справи; 

-1формування здібностей до аналізу зовнішньої та внутрішньополітичної 

ситуації, вміння на цій основі самостійно адекватно оцінювати події, що відбу-

ваються у державі та світі, свою роль та місце в цих подіях, а також у підтри-

манні належної обороноздатності країни; 

-1створення нормативно-правової бази та комплексу заходів щодо вихо-

вання патріотичних почуттів і свідомості громадян України; 

-1формування прагнення до оволодіння військовими знаннями, відповід-

ного рівня фізичної підготовки та витривалості; 

-1підвищення престижу військової служби, впровадження військової 

професійної орієнтації молоді, формування і розвиток мотивації, спрямованої 

на підготовку до захисту Української держави і служби у Збройних Силах Ук-

раїни та інших військових формуваннях, здійснення конкурсного відбору кан-

дидатів для вступу у вищі військові навчальні заклади і проходження військової 

служби за контрактом; 

-1створення системи військово-патріотичного виховання. 

 

Заходи розділу «Допризовна підготовка, військово-патріотичне виховання 

молоді та підготовка до призову громадян на строкову військову службу» 
                                                                                                                                             грн. 

№ 

п/п 
Назва заходу 

Відповіда-

льні  за ви-

конання 

Обсяги фінансування, грн. 

Усього 

у т. ч. за джерелами: 

держа-

вний 

бю-

джет 

облас-

ний 

бю-

джет 

район-

ний бю-

джет 

бюджет 

територіа-

льної гро-

мади 

інші 

дже-

рела 

1. 

Забезпечення 

проведення до-

призовної підго-

товки молоді 

відповідно до 

програм, затвер-

джених Мініс-

терством освіти і 

науки України і 

погоджених з 

Міністерством 

оборони України 

Краснокут-

ська селищ-

на рада; від-

діл освіти, 

молоді та 

спорту; 

Красно-

кутський 

районний 

територіаль-

ний центр 

комплекту-

вання та со-

- - - - - - 
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ціальної під-

тримки 

2. 

Проведення ро-

боти щодо пода-

льшого удоско-

налення системи 

військово-

патріотичного 

виховання моло-

ді за соціальним, 

військовим, пси-

холого-

педагогічним, 

правовим напря-

мами 

Краснокут-

ська селищ-

на рада; від-

діл освіти, 

молоді та 

спорту; Кра-

снокутський 

районний  

територіаль-

ний центр 

комплекту-

вання та со-

ціальної під-

тримки 

- - - - - - 

3. 

Проведення зу-

стрічей молоді  з 

ветеранами вій-

ни, праці та вій-

ськової служби, 

учасниками бо-

йових дій на те-

риторії інших 

держав, учасни-

ками АТО та 

ООС, екскурсій, 

походів по міс-

цях бойової сла-

ви 

Краснокут-

ська селищ-

на рада; від-

діл освіти, 

молоді та 

спорту; від-

діл культури 

та туризму; 

Краснокут-

ський ра-

йонний те-

риторіаль-

ний центр 

комплекту-

вання та со-

ціальної під-

тримки 

- - - - - - 

4. 

Надання  допо-

моги закладам 

загальної серед-

ньої освіти в ор-

ганізації допри-

зовної підготов-

ки юнаків і вій-

ськово-

патріотичного 

виховання моло-

ді 

Краснокут-

ська селищ-

на рада, 

Краснокут-

ський ра-

йонний те-

риторіаль-

ний центр 

комплекту-

вання та со-

ціальної під-

тримки 

- - - - - - 

5. 

Організація про-

ведення в закла-

дах загальної 

середньої освіти 

уроків військово-

патріотичного 

виховання, прис-

вячених відзна-

ченню  Дня 

Збройних Сил 

України та уро-

чистих заходів з 

нагоди відзна-

Краснокут-

ська селищ-

на рада; від-

діл освіти, 

молоді та 

спорту; Кра-

снокутський 

районний 

територіаль-

ний центр 

комплекту-

вання та со-

ціальної під-

- - - - - - 
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чення Дня Пере-

моги; проведен-

ня заходів до 

Дня українського 

козацтва 

тримки 

6. 

Оформлення та 

перегляд темати-

чних виставок 

історичної, ху-

дожньої та доку-

ментальної літе-

ратури, фільмів у 

бібліотечних за-

кладах 

Відділ осві-

ти, молоді та 

спорту; від-

діл культури 

та туризму 

- - - - - - 

7. 

Проведення се-

ред молоді  кон-

курсів, змагань 

військово-

патріотичного 

напрямку  

Краснокут-

ська селищ-

на рада; від-

діл освіти, 

молоді та 

спорту; Кра-

снокутський 

районний 

територіаль-

ний центр 

комплекту-

вання та со-

ціальної під-

тримки 

- - - - - - 

8. 

Залучення моло-

ді до участі в 

упорядкуванні 

меморіальних 

комплексів, 

пам’ятників, 

братських могил, 

інших поховань 

захисників Віт-

чизни 

Краснокутсь-

ка селищна 

рада; відділ 

освіти, моло-

ді та спорту 

- - - - - - 

9. 

Організація про-

ходження меди-

чного огляду для 

призову на вій-

ськову службу, 

медичний огляд 

абітурієнтів ви-

щих навчальних 

закладів, медич-

ний огляд війсь-

ковослужбовців 

контрактної 

служби, медич-

ний огляд офіце-

рів запасу, меди-

чний (періодич-

ний) огляд війсь-

ковозо-

бов’язаних 

Краснокут-

ська селищ-

на рада, під-

приємства 

охорони 

здоров'я 

210 800 - - - 210 800 - 

10. Сприяння підго- Краснокут- - - - - - - 
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товці призовної 

дільниці  до ро-

боти під час про-

ведення заходів 

весняної та осін-

ньої призовних 

кампаній  

ська селищ-

на рада; 

Краснокут-

ський ра-

йонний те-

риторіаль-

ний центр 

комплекту-

вання та со-

ціальної під-

тримки 

11. 

Організація пе-

ревезення призо-

вників до облас-

ного збірного 

пункту м. Хар-

кова  під час 

проведення при-

зовних кампаній 

Краснокутсь-

ка селищна 

рада; Красно-

кутський ра-

йонний тери-

торіальний 

центр ком-

плектування 

та соціальної 

підтримки 

35 000 - - - 35 000 - 

12. 

Забезпечення 

широкого висві-

тлення заходів з 

військово-

патріотичного 

виховання моло-

ді  

Краснокут-

ська селищ-

на рада; від-

діл освіти, 

молоді та 

спорту; від-

діл культури 

та туризму 

- - - - - - 

13 

Погашення кре-

диторської забо-

ргованості за 

проведені в 2020 

році медичні 

огляди військо-

возобов'язаних за 

рахунок коштів 

бюджету терито-

ріальної громади 

Краснокут-

ська селищ-

на рада 

35875    35875  

 Разом  281675 - - - 281675 - 

 

 

Очікувані результати 

 Очікується, що реалізація заходів цього розділу Програми забезпечить: 

- створення системи військово-патріотичного виховання в громаді; 

 -1підвищення престижу військової служби, військову професійну орієн-

тацію молоді, формування і розвиток мотивації до проходження служби у 

Збройних силах України та інших військових формуваннях; 

 -1формування стереотипу поведінки допризовної молоді на свідоме 

проходження строкової служби; 

 -1цілеспрямовану підготовку молоді до виконання громадянського та 

конституційного обов’язку щодо захисту Батьківщини; 

 -1виховання почуття вірності бойовим та національно-історичним тра-

диціям, військовому обов'язку; 
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 -1формування почуття патріотизму, любові до держави Україна, україн-

ського народу, знання його історії, бережливого ставлення до культурних та 

історичних цінностей; 

 -1формування прагнення до оволодіння військовими знаннями, профе-

сіями, відповідного рівня фізичної підготовки, витривалості, дисциплінованос-

ті; 

 -1високу конструктивну, соціально-комунікативну та національно-

громадянську активність молоді; 

 -1належний рівень проведення медичного огляду громадян  під час при-

писки до призовної дільниці та призову на військову службу, що дозволить 

здійснювати своєчасний та якісний контроль за станом здоров’я молодого по-

коління, формування в нього відповідального ставлення до свого здоров'я та 

здоров'я оточуючих, усвідомлення життєвої необхідності у здоровому способі 

життя; 

 -1якісне виконання Закону України «Про військовий обов’язок і війсь-

кову службу». 
 
 
 

Секретар ради                                                                Валентина ОВЧАРЕНКО 

 
 
 

  

 



                                                                                                                                                                                                                                          

Частина ІІ 

ОСНОВНІ  ПОКАЗНИКИ                                                         

    ЕКОНОМІЧНОГО  І  СОЦІАЛЬНОГО  РОЗВИТКУ  КРАСНОКУТСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА  2021 РІК 

 

Показники Одиниця ви-

міру 

2019 рік 

звіт 

2020 рік очі-

куване 

2021 прогноз 2021  рік про-

гноз 

у %  до  

очік. 

2020 року 

1 2 3 4 5 6 

Фінансові  показники  

Доходи місцевих бюджетів   (без трансфертів з держбюджету)  млн. грн. 201,354 173,081 190,400 110,0 

Обсяг бюджету розвитку місцевих бюджетів млн. грн. 136,201 46,411 4,176 9,0 

Видатки місцевих бюджетів - всього млн. грн. 238,939 246,871 271,558 110,0 

у тому числі трансферти млн. грн. 238,371 135,743 77,072 56,8  

Показники рівня життя   

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника  грн. 7381 7900 8500 108 

Заборгованість з виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах тис.  грн. - - - - 

з неї: 

у промисловості „ - - - - 

у сільському господарстві „ - - - - 

Темп зростання (зниження) заборгованості з виплати заробітної плати на економічно ак-

тивних підприємствах  у відсотках до початку звітного року 
% - - - - 

Частка працівників, яким нараховано заробітну плату нижче прожиткового мінімуму для 

працездатної особи  
% - - - - 

Частка працівників, у яких нарахування із заробітної плати були менше та на рівні міні-

мального розміру, встановленого законодавством 
% - - - - 

Частка штатних працівників, яким своєчасно не виплачено заробітну плату на економічно 

активних підприємствах 
% - - - - 

Населення та ринок праці  

Середньорічна чисельність наявного населення  чол. 27,247 26,731 26,437 98,9 

Чисельність працевлаштованих, всього чол. 1036 808 825 102 
в т. ч. безробітних чол. 479 411 437 106 
Рівень виконання планових показників по створенню нових робочих місць %     

Кількість створених нових робочих місць за рахунок малого підприємництва місць     

 

   Секретар ради                                                                                                       Валентина ОВЧАРЕНКО   
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