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Додаток № 1
до рішення Новопетрівської сільської ради
від 12 квітня 2018 року №1065
ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
СЕЛА НА 2018 РІК
Програма соціально-економічного та культурного розвитку села Нові Петрівці на 2018
рік (далі – Програма) підготовлена на основі аналізу розвитку села Нові Петрівці за
попередній період, визначає цілі, пріоритетні напрями соціально-економічного розвитку
села на 2018 рік, а також заходи щодо реалізації державної політики, спрямованої на
підвищення якості життя та добробуту мешканців села Нові Петрівці.
Програма розроблена на основі вимог Конституції України з урахуванням положень
Законів України: «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в
Україні», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і
соціального розвитку України», «Про державні цільові програми», «Про стимулювання
розвитку регіонів», «Про інвестиційну діяльність», «Про стимулювання інвестиційної
діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць»,
«Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні», «Про державно-приватне
партнерство», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про розвиток та підтримку
малого та середнього підприємництва в Україні».
Програма розроблена з метою визначення пріоритетів, завдань та заходів, що
забезпечуватимуть у 2018 році розвиток села у непростий для України час, який вимагає:
максимальної мобілізації ресурсів для забезпечення захисту територіальної цілісності
держави; усунення негативних наслідків від економічного спаду в державі.
Програма розроблена на основі вимог Конституції України з урахуванням положень
Постанов Кабінету Міністрів України:
- від 26.04.2003 №621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів
економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету»;
- від 06.08.2014 № 385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на
період до 2020 року».
Фінансування заходів цих програм здійснюватиметься з урахуванням реальних
можливостей сільського бюджету с. Нові Петрівці на 2018 рік, а саме фактичних
надходжень до бюджету розвитку села Нові Петрівці.
Організацію виконання Програми здійснює Новопетрівська сільська рада та її
виконавчі органи. У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення
до Програми затверджуються рішенням сесії Новопетрівської сільської ради. Звітування
про виконання Програми здійснюватиметься в кінці року.
Метою Програми є зростання добробуту і підвищення якості життя населення с. Нові
Петрівці за рахунок забезпечення позитивних структурних зрушень в економіці,
підвищення її конкурентоспроможності, як основи для збалансованого зростання
стандартів та показників економічного розвитку. Програма визначає цілі, завдання та
основні заходи економічного і соціального розвитку с. Нові Петрівці на 2018 рік.
До програми соціально-економічного розвитку входять також наступні програми:
1. Програма «Реформування та розвиток комунального господарства села Нові Петрівці».
2. Програма «Благоустрій села Нові Петрівці».
3. Програма «Розвиток дорожньої інфраструктури села Нові Петрівці на 2018 рік».
4. Програма «Безпечне село».

5. Програма «Накопичення та використання матеріального резерву для запобігання,
ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків у
селі Нові Петрівці Вишгородського району Київської області».
6. Програма «Розвиток земельних відносин на території Новопетрівської сільської ради».
7. Програма «Організація та проведення у селі Нові Петрівці загальнодержавних та
загальносільських свят і заходів».
8. Програма «Підтримка та розвиток Новопетрівського сільського будинку культури на
2018 рік».
9. Програма «Соціальне забезпечення та соціальний захист населення села Нові Петрівці
«Турбота».
10. Програма «Кімната медико-соціальної допомоги Вишгородської районної організації
Товариства Червоного Хреста України Новопетрівської територіальної громади».
11. Програма «Новопетрівська сільська програма підтримки сім`ї».
12. Програма «Оздоровлення та відпочинок дітей села Нові Петрівці».
13. Програма «Підтримка футбольного клубу «МЕЖИГІР’Я».
14. Програма «Підтримка державної політики у сфері казначейського обслуговування
бюджетних коштів у Вишгородському районі Київської області на 2018 рік».
15. Програма «Підтримка об’єднань співвласників багатоквартирних житлових будинків».
16.Програма «Охорона та раціональне використання земель села Нові Петрівці
Вишгородського району Київської області».
17. Програма «Охорона навколишнього природного середовища Новопетрівської сільської
ради».

Аналіз соціально-економічного розвитку села за попередні роки,
визначення наявних проблем розвитку та основні завдання і заходи
плану соціально-економічного розвитку Новопетрівської сільської ради
на 2018 рік
Робота Новопетрівської сільської ради, установ, підприємств та організацій села всіх
сфер діяльності була направлена на забезпечення першочергових потреб мешканців села з
виконанням пріоритетних та стратегічних завдань.
Завдяки досить стабільній роботі підприємств різних галузей економіки село має
високі соціально-економічні показники розвитку.
Завдяки згуртованій роботі влади, громади та бізнесу вдалося досягти певних
результатів в соціально-економічному розвитку села. Загалом виконання дохідної частини
сільського бюджету в минулому 2017 році склало понад 42 млн. грн. (в 2016 році – 28
млн. грн.)
Найбільші доходи в минулому році були по наступних статтях:
1) орендна плата за землю – 13,214 млн. грн. (32% від загального об’єму дохідної
частини бюджету);
2) акцизний податок (з пально-мастильних матеріалів) – 6,727 млн. грн. (16%);
3) єдиний податок – 5,331 млн. грн. (13%);
4) земельний податок з юридичних осіб - 3,839 млн. грн.(9%);
5) податок на нерухоме майно – 3,025 млн. грн. (7%);
6) продаж земельних ділянок – 2,149 млн. грн.(5%);
7) пайова участь від забудовників - 2,136 млн. грн.(5%);
8) земельний податок з фізичних осіб – 1,927 млн. грн. (5%);
9) акцизний податок з роздрібної торгівлі (з тютюнових та алкогольних виробів)–
1,885 млн. грн. (4%);
10) інші доходи – 1,780 млн. грн. (4%).

Головною статтею доходів, як і в попередні роки, залишається оренда землі. У селі
налічується 52 діючих договори оренди земельних ділянок загальною площею 227,2 га.
На другому місці акциз, що сплачують АЗС БРСМ та ОККО.
Цього року ми розраховуємо продати з аукціону земельні ділянки загальною площею
близько 15 га в промисловій зоні, за рахунок чого поповнити додатково наш бюджет
щонайменше на 40 млн. грн. та направити ці кошти в першу чергу на будівництво
дитячого садочка, у другу – на асфальтування доріг і реконструкцію водопроводів.

Регуляторна політика
Відповідно до вимог статті 7 «Планування діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів» Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності» на 2017 рік були затверджені Плани діяльності з підготовки
проектів регуляторних актів Новопетрівської сільської ради та її виконавчих органів,
згідно з якими протягом 2017 року Новопетрівською сільською радою та її виконавчим
комітетом прийнято 1 регуляторний акт.
Станом на 01.01.2018 у загальному реєстрі діючих регуляторних актів
Новопетрівської сільської ради та її виконавчого комітету, розміщених на офіційному
сайті сільської ради у розділі «Регуляторна діяльність», налічується 8 діючих
регуляторних акти.

Житлово-комунальне господарство та діяльність Новопетрівського ККП
Робота житлово-комунального господарства села забезпечувала першочергові потреби
населення, підприємств та організацій села необхідними послугами.
В останні 10 років реконструйовано 35 км водопровідних мереж, підлягають
реконструкції ще близько 9 км водопроводів та новому будівництву - 4 км.
Програма реконструкції водопровідної мережі передбачає чотири етапи робіт. Перший
етап – реконструкція та будівництво нових водопровідних мереж (проводиться з 2007,
орієнтовний термін завершення – 2019 р.), другий – будівництво трьох водонакопичувачів
(2017-2021 рр.), третій – встановлення сучасної електронної системи регулювання тиску в
водопровідній мережі (2018-2021 рр.), четвертий – належний облік води, що споживається
абонентською мережею за допомогою сучасних пристроїв, тобто облік з вмонтованим
GSM модулем (2019-2023 рр.).
На сьогоднішній день питання належного водопостачання в літній період залишається
не вирішеним.
Минулого року сільською радою спільно з Новопетрівським ККП було замінено та
прокладено 2355 м водопроводів. З початком 2018 року розпочато роботи з реконструкції
водопроводу по вулиці Свято-Покровській, де тільки минулого року ліквідовано 10
поривів трубопроводу. Загалом же кількість поривів на магістралях села з кожним роком
зменшується, завдячуючи заміні старих мереж на нові пластикові труби. Загалом
минулого року було 18 поривів, для порівняння: в період 2007 –2010 років в середньому
було 60 поривів за рік.

Програма реформування та розвитку житлово-комунального
господарства села Нові Петрівці
Основною метою Програми є забезпечення населення якісним наданням послуг з
водопостачання та водовідведення, вивезення твердих побутових відходів, забезпечення
розвитку соціальної інфраструктури та покращення життєдіяльності населення села.

У таблиці нижче подано дані про відрізки трубопроводів, що замінено на вулицях і які
ще залишилось замінить.
Нормальний
Потрібно
№
Вулиця
Всього,м
водопровід,м замінити(збудувати),м
1 1-го Травня
1820
1550
270
2 пров. 1-го Травня
870
520
350
Незалежності (50- років
3 Жовтня)
1280
780
500
4 Спаська (60 р. СРСР)
600
600
5 Аптечна
200
200
6 Старосільська (Блюхера)
550
550
7 Богдана
1000
1000
8 пров. Богдана
470
470
9 Марко Вовчок (Боженка)
360
360
10 Валківська
610
610
11 Ватутіна
1400
550
850
12 Вишгородська
1600
1600
13 Соборна (Ворошилова)
1350
1350
пров. Соборний
14 (Ворошилова)
390
390
15 Гагаріна
200
200
16 Горького
1650
900
750
17 пров. Горького
160
160
18 Гречка
1080
620
460
19 Дачна
1400
1200
200
20 пров.Дачний
570
570
21 Дружби
960
960
22 Європейська
250
250
Ярослава Мудрого
23 (Жовтнева)
630
630
24 Каневська
2170
1820
350
25 пров. Каневський
270
270
26 Київська
400
400
27 пров. Київський
450
450
28 Князя Святослава (Кірова)
1050
365
685
29 Козацька
730
480
250
30 Комарова
610
610
Молодіжна
31 (Комсомольська)
200
200
32 Корольова
760
760
33 пров.Корольова
400
400
34 Івана Кудрі
1870
1010
860
Грушевського
35 (Куйбишева)
200
200
36 Лермонтова
1500
1400
100
37 Лесі Українки
750
750
38 Межигірська
2680
930
1750
39 Миру
550
550
40 Набережно-Дніпровська
1240
1100
140

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Нова
Ново-Київська
Островського
Петрівська
Українська (Петровського)
Польова
Бузкова (Постишева)
Пушкіна
пров. Пушкіна
Садова
Свято-Покровська (Леніна)
Шевченка
Шкільна
Кузнечна (Щорса)
Музейна
Ірпінська
Філімонівська
ВСЬОГО

280
1900
610
180
400
1750
200
925
410
320
2200
1510
400
350
650
360
1010
48685

280
1900
610
180
400
1750
200
640
410
320
1125
400
350
650
220
560
35530

КАРТА ВОДОПРОВОДІВ

285
2200
385
140
450
13155

Першочергова необхідність є в заміні трубопроводів по вулицях Ватутіна,
Старосільській та магістралі від вул. 1-го Травня (біля цегляної башти) до вул. Ватутіна,
адже минулого року на території артезіанських свердловин по вулиці 1-го Травня, було
збудовано водонакопичувач, завдання якого забезпечити подачу в мережу води під
високим тиском (5-7 атмосфер) для забезпечення сталого задовільного водопостачання у
всій мережі (особливо у віддалених абонентів) в літній період. Так як водопроводи цих
двох вулиць старі, то тиск в понад 3 атмосфери вони не в змозі витримати, а саме через ці
дві вулиці вода потрапляє на мережі інших вулиць.
Для повного вирішення питання з належним водопостачанням протягом року,
необхідно аналогічні накопичувачі збудувати на територіях артезіанських свердловин по
вулицях Комарова та Ново-Київській, а також, звичайно, будувати нові свердловини,
бажано на глибший горизонт – Сіноманський (глибина 180-200 м).
Протягом минулого року 11 разів проводилась заміна насосів на свердловинах, які
виходили з ладу, в основному через фактично безперервну роботу в літній
період. Серйозна незадовільна ситуація склалась на свердловині по вулиці Валківській –
за шість років експлуатації замулилась фільтрова частина свердловини, що призвело до
фактично виходу її з ладу. Понад два тижні тут працювала компресорна техніка. В
результаті роботу свердловини було відновлено, але продуктивність тут все-таки впала з
25 тон до 20 тон на годину.
Загалом протягом року НККП отримав власного доходу від споживачів 3,61 млн. грн.,
це 2,1 млн. грн – за водопостачання та 1,51 млн. грн. – за водовідведення. З бюджету села
на утримання та розвиток підприємства додатково виділено 9 млн.грн. (19% від дохідної
частини сільського бюджету). Пов’язано це з тим, що тариф на комунальні послуги значно
нижчий від реального, що не дозволяє підприємству за власні кошти не те що
забезпечувати розвиток матеріально-технічної бази, а й утримувати служби. Найближчим
часом планується підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення.
Як і щороку буде проведено поточні ремонти обладнання на очисних спорудах та
каналізаційно-насосних станціях.
На меті маємо в найближчі роки провести реконструкцію очисних споруд, для цього в
цьому році необхідно розробити документацію з техніко-економічного обґрунтування.
№
п/п
1.

Найменування заходу та об’єкту
Послуги з електропостачання

Реконструкція зовнішніх водопровідних мереж по вулиці СвятоПокровській
3. Поточний ремонт зовнішньої водопровідної мережі вул.Горького
4. Поточний ремонт зовнішньої водопровідної мережі вул.Ватутіна
5. Поточний ремонт свердловини по вул.Валківська
6. Коригування проекту водозабірного вузла по вул.Комарова
7. Коригування проекту водозабірного вузла по вул.Ново-Київська
8. Техніко-економічне обґрунтування розміщення комплексу очисних
споруд
9. Придбання мотопомпи для КП «Новопетрівський ККП»
10. Придбання рукава до мотопомпи для КП «Новопетрівський ККП»
11. Поточний ремонт зовнішніх водопровідних мереж по вулиці
Незалежності.
12. Поточний ремонт зовнішніх водопровідних мереж по вулиці
2.

Сума
(тис.грн.)
2 000,00
4 202,00
195,00
195,00
148,00
185,20
187,90
101,00
75,00
26,00
195,00
195,00

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Шевченка
Поточний ремонт зовнішніх водопровідних мереж по вулиці
Гречка
Поточний ремонт зовнішніх водопровідних мереж по вулиці Князя
Святослава
Поточний ремонт зовнішніх водопровідних мереж по провулку
Горького
Поточний ремонт КНС по вул. Ватутіна, 78
Поточний ремонт очисних споруд по провулку 1-го Травня
Поточний ремонт погружних фекальних насосів
Поточний ремонт глибинних водопровідних насосів
Поточний ремонт екскаватора ЕВЕНТ
Капітальний ремонт зовнішніх водопровідних мереж по вулиці
Старосільській
Капітальний ремонт зовнішніх водопровідних мереж по вулиці 1-го
Травня (перехід з вул.1-го Травня до вул. Ватутіна)
Придбання погружних фекальних насосів для КНС та очисних
споруд
Придбання глибинних водопровідних насосів
Придбання паливно-мастильних матеріалів для ліквідації
надзвичайних ситуацій
Виготовлення ПКД «Капітальний ремонт зовнішніх водопровідних
мереж по вулиці Межигірській»
Виготовлення ПКД «Капітальний ремонт зовнішніх водопровідних
мереж по вулицях Горького-Гречка»
Виготовлення ПКД «Капітальний ремонт зовнішніх водопровідних
мереж по вулиці Князя Святослава»
Виготовлення ПКД «Капітальний ремонт зовнішніх водопровідних
мереж по вулиці Лесі Українки»
Всього

195,00
195,00
180,00
195,00
195,00
50,00
50,00
190,00
2 204,85
1 400,00
199,00
197,00
86,00
195,00
120,00
120,00
140,00

13 616,95
У випадку поповнення сільського бюджету, в першу чергу за рахунок продажу
земельних ділянок в промзоні, в другій половині року можливе внесення змін до даного
плану заходів. Саме тоді можливо буде профінансувати роботи з будівництва одного чи
двох водонакопичувачів на вулицях Комарова та Ново-Київській, завершення робіт з
заміни водопроводів на вулицях Горького, Гречка, Межигірській, Князя Святослава, Лесі
Українки, придбання техніки для потреб комунгоспу тощо.

Благоустрій
В останні роки велика увага приділяється благоустрою села. У порівнянні до періоду
2010-1015 рр. доля видаткової частини бюджету на благоустрій зросла майже вдвічі. Так,
в минулому році чверть бюджету було направлено на благоустрій, переважна більшість
коштів, звичайно, пішла на асфальтування доріг.

Програма
«Благоустрій села Нові Петрівці»

Основною метою Програми благоустрою є реалізація комплексу заходів щодо
забезпечення утримання в належному санітарно-технічному, естетичному стані об’єктів
благоустрою.
Програмою благоустрою передбачається проведення конкретної роботи в
наступних напрямах:











приведення стану села до належного рівня (утримання
доріг, тротуарів,
встановлення та поновлення вказівників, табличок з назвами вулиць, дорожніх
знаків, розмітки тощо)
покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану села: організація роботи по
прибиранню, забезпечення своєчасного збору та вивезення твердих побутових
відходів і нечистот, запобігання виникнення чи ліквідація стихійних сміттєзвалищ,
кронування дерев, скошування трави, удосконалення облаштування контейнерних
майданчиків, ремонт та заміна контейнерів для збору сміття, паркування
транспортних засобів;
утримання, догляд, насадження, зрізка аварійних, сухих дерев; утримання клумб,
газонів, смуг зелених насаджень;
забезпечення якісного зовнішнього освітлення вулиць
(поточне утримання
зовнішнього освітлення
з застосуванням технологій та елементів
енергозбереження);
ремонт та будівництво дитячих та спортивних майданчиків;
організація робіт з благоустрою в зонах масового відпочинку населення;
проведення профілактичної роз’яснювальної роботи серед населення, власників
комерційних об’єктів щодо дотримання правил благоустрою, санітарних норм,
правил поведінки в громадських місцях, запровадження роздільного збору
побутових відходів, участі громадян у наведенні порядку за місцем проживання.

У планах на цей рік навесні провести ремонт, де потрібно, зупинок громадського
транспорту; освіжити фарбу на бордюрах біля зупинок та на вул. Пушкіна; освіжити
жовтий колір на залізобетонних електроопорах; пофарбувати залізні опори освітлення
пішохідних переходів та встановити біля них захисні металеві конструкції, адже в
минулому році, внаслідок ДТП, одну опору було пошкоджено. Подібні пошкодження
(ремонт опори та заміна світильника) можуть коштувати дорожче, ніж встановлення
захисних конструкцій.
Також необхідно:
- демонтовувати та обривати з парканів, залізобетонних електроопор, зупинок, тобто
з несанкціонованих місць, рекламу та оголошення;
- здійснити технічний огляд та поточний ремонт дитячих майданчиків, у разі
потреби провести повну заміну елементів та оновити пісок, для естетичного
приваблення посадити декоративні дерева;
-збудувати водовідвідні лотки на вулицях Каневська, Лермонтова;
-покронувати та спиляти дерева, що цього потребують, виконати заходи з ліквідації
шкідливої рослини амброзії;
-на криницях ззовні пофарбувати залізобетонні кільця;
-забезпечити належним чином вивіз твердих побутових відходів від населення та
функціонування мережі вуличного освітлення;
-перед пляжним сезоном провести обстеження місць відпочинку, прилеглих до
водної акваторії, для виявлення небезпечних предметів, що можуть травмувати
відпочиваючих.
Основні заходи щодо забезпечення виконання Програми

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.

Зміст
Послуги спеціалізованої дорожньої техніки (автогрейдер) для
утримання доріг села в зимовий період
Покіс трави на узбіччях доріг та в місцях загального користування
Оплата за електроенергію, використану мережею зовнішнього
освітлення
Технічне обслуговування мережі вуличного освітлення
Ліквідація старих аварійних сухостоїв та обрізка дерев
Поточний ремонт дитячих майданчиків
Придбання та встановлення дитячих майданчиків
Придбання інформаційних вказівників
Ліквідація стихійних стіттєзвалищ шляхом збирання, вивезення та
захоронення побутових відходів
Послуги по обстеженню водних об’єктів
Проведення заходів по знищенню карантинних рослин (механічним
способом)
Чищення замулених озер
Послуги по фарбуванню об’єктів благоустрою
Поточний ремонт електромережі вуличного освітлення по
вул.Соборна, пров.Соборний,Старосільська, Ярослава Мудрого,
Пушкіна
Послуги доступу до мережі Інтернет камер відеоспостереження
Облаштування майданчиків під розміщення контейнерів
Утримання в належному стані сільських доріг ( очищення доріг та
тротуарів від пилу, сміття, грунтових та інших наносів шляхом їх
підмітання та миття, посипання сипучим матеріалом )
Придбання лавочок, павільйонів та бесідок
Придбання контейнерів для сміття
Придбання зелених насаджень для благоустрою села
Придбання снігоочисної машини, кущоріза ,газонокосілки та ін.
Улаштування дощоприймальної каналізації від вул. Каневської до
вул. Філімонівської
Улаштування дощоприймальної каналізації від вул. Лермонтова до
вул. Свято-Покровської
Всього

Сума
(тис.
грн.)
325,00
180,00
700,00
195,00
130,00
50,00
80,00
60,00
1 200,00
20,00
100,00
150,00
90,00
195,00

36,80
40,00
120,00

100,00
100,00
100,00
65,00
172,00
84,40
4 293,20

Програма
«Розвиток дорожньої інфраструктури села Нові Петрівці»
У минулому році заасфальтовано трохи більше 4 км сільських доріг.
Загальна протяжність дорожньої мережі в селі Нові Петрівці складає близько 82 км, в
т.ч. 22 км в районах перспективної забудови. Протяжність комунальних доріг з твердим
покриттям складає 35 км. Протяжність вуличної комунальної мережі, на якій
передбачається асфальтування, складає також 35 км, з них 13 км - в районах існуючої
забудови та 22 км - в районах перспективної забудови.
Вулиця

Всього,

Заасфальтовано,

Потрібно

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

м
м
заасфальтувати, м
Вулиці з дорогами, що знаходяться на балансі Укравтодора (не комунальні)
1-го Травня
1100
1100
Ватутіна
1860
1860
Свято-Покровська
5690
5690
Межигірська
1200
1200
Героїв Майдану, Івана Франка
(траса до резиденції «Межигір’я»)
1930
1930
Всього
11780
11780
Дороги на обжитих вулицях (комунальні)
1-го Травня
680
550
130
пров. 1-го Травня
820
520
300
Незалежності (50- років Жовтня)
1340
200
1140
Спаська (60 р. СРСР)
600
600
Аптечна
200
200
Білого Спаса
430
430
Старосільська (Блюхера)
550
550
Богдана
1000
1000
пров.Богдана
470
470
Богуна Івана
540
540
Марко Вовчок (Боженка)
360
115
245
Валківська
610
610
Вишгородська
2470
2470
Соборна (Ворошилова)
2430
1800
630
пров.Соборний (Ворошилова)
390
390
Гагаріна
200
200
Героїв Майдану
550
550
Горького
1650
800
850
пров.Горького
160
160
Гречка
1080
360
720
Дачна
1200
1200
пров.Дачний
400
400
Дружби
960
960
Європейська
570
250
320
Ярослава Мудрого (Жовтнева)
630
630
Ігорівська
300
300
Каневська
1970
1360
610
пров.Каневський
270
270
Київська
450
450
пров.Київський
450
450
Князя Святослава (Кірова)
1050
1050
Козацька
730
730
Комарова
610
610
Молодіжна (Комсомольська)
200
200
Корольова
760
760
пров.Корольова
400
400
Кудрі Івана
1870
1870
Грушевського (Куйбишева)
200
200
Лермонтова
1650
1400
250
Лесі Українки
750
750
-

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

Лисенка Миколи
525
525
Межигірська
1260
660
600
Миру
550
85
465
Монастирецька
400
400
Набережна
340
340
Набережно-Дніпровська
1200
1200
Нова
280
280
Ново-Київська
2300
2300
Ольги Княгині
580
580
Островського
760
610
150
Палія Семена
330
330
Петрівська
370
370
Українська (Петровського)
440
440
Петропавлівська
480
480
Польова
1890
55
1835
Бузкова (Постишева)
200
200
Пушкіна
925
925
Пров. Пушкіна
410
410
Садова
320
320
Святославська
580
280
300
Івана Франка
570
570
Чубинського Григорія
400
400
Шевченка
1800
1280
520
Шкільна
400
400
Кузнечна (Щорса)
350
350
Будівельників друга
880
880
Всього
50490
36225
14265
Дороги на вулицях нових масивів, необжитих (комунальні)
Абрикосова
290
290
Борисоглібська
300
300
Будівельників перша
815
815
Будівельників третя
435
435
Будівельників четверта
235
235
Бучанська
500
500
Веселкова
680
680
Виноградна
280
280
Вишнева
990
80
910
Вінницька
325
325
Волинська
345
345
Володимирівська
300
300
Гоголівська
350
350
Довженка Олександра
150
150
Донецька
330
330
Драгоманова Михайла
650
650
Закарпатська
345
345
Затишна
850
850
Ірпінська
360
360
Квіткова
270
270
Колоскова
270
270
Кримська
335
335

94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

Лілейна
Львівська
Мощунська
пров.Мощунський
Музейна
Оболонська
Одеська
Озерна
Полунична
пров.Польовий
Преображенська
Святкова
Сонячна
Спортивна
Сумська
Сухомлинського Василя
Тичина Павла
Філімонівська
Хмельницького Богдана
Черкаська
Яблунева
Ягідна
Ярова
Всього
ЗАГАЛОМ
по усіх дорогах села

850
330
320
390
650
100
330
500
700
120
650
300
680
710
330
370
210
330
730
325
680
950
770
21610

80

850
330
320
390
650
100
330
500
700
120
650
300
680
710
330
370
210
330
730
325
680
950
770
20650

82650

48085

34645

КАРТА АСФАЛЬТУВАННЯ ДОРІГ

У наявності в сільської ради є проектно-кошторисна документація та позитивні
експертні звіти вартості робіт на 12 доріг. У цьому році необхідно максимально
реалізувати ці проекти в залежності від необхідного фінансування, а також виконувати
асфальтування поточним ремонтом на дорогах чи частинах доріг, де це раціонально.
Як і у випадку з заходами щодо розвитку мережі та матеріально-технічного стану
комунального підприємства, тут все залежить від доходів бюджету від продажу земельних
ділянок у промзоні, але це буде відомо до кінця травня, тому поки що, виходячи з
можливостей сільського бюджету, плануються наступні заходи.

Основні заходи щодо забезпечення виконання Програми
№
п/п
1
2

Найменування заходів
Послуги по грейдеруванню та коткуванню доріг села
Утримання та поточний ремонт засобів безпеки руху
(дорожніх знаків, дорожгьої розмітки , тощо)

Сума
(тис.грн.)
110,00
190,00

3

4
5
6
7
8

9

10
11
12

Ямковий ремонт доріг по вулицях: Островського,
Межигірська, Ново-Київська, 1-го Травня, Старосільська,
Шевченка, Князя Святослава, Горького, Європейська,
Вишгородська, Богдана, Садова.провулки: 1-го Травня,
Соборний.
Поточний ремонт дорожного покриття від вул.Межигірська,
№70 до вулиці Островського, №1
Поточний ремонт дороги від будинку №21-а по вул.
Ватутіна до вул. 1-го Травня, 52
Поточний ремонт дороги вздовж сільського кладовища по
вулиці Вишгородська
Проведення поточнього середнього ремонту дороги Р-02
Київ-Іванків-Овруч (вул.Свято-Покровська)
Капітальний ремонт дороги по пров. між вул.Спаською та
вул.Валківською. (загальна вартість 661,402 тис.грн. З
сільського бюджету 15% як співфінансування, 85% з
державного)
Капітальний ремонт дороги по пров.Корольова (загальна
вартість 1654,350 тис.грн. З сільського бюджету 15% як
співфінансування, 85% з державного)
Поточний ремонт дорожнього покриття від вул. 1-го
Травня, №96 до перехрестя з вулицею Ватутіна
Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Вишневій
(від вул. Соборна)
Поточний ремонт дорожнього покриття від вул.Лермонтва
№29 до вул.. Преображенська
Всього

199,20

196,80
194,50
172,50
65,00
99,20

248,20

198,90
199,80
89,60
1963,70

Програма
«Безпечне село»
За інформацією Вишгородського відділу Національної поліції, в період з 2015 по 2017
роки включно в селі скоєно та не розкрито ряд правопорушень та злочинів. Зокрема:
незаконне заволодіння транспортними засобами – 7 злочинів, дорожньо-транспортні
пригоди – 35, грабежі – 92, вуличні крадіжки – 63, хуліганство – 41, нанесення легких
тілесних ушкоджень – 47 злочинів.
Зазначена статистика свідчить про те, що на фоні зростання соціально-політичної
напруги в країні, надзвичайно гострим дане питання є і для села Нові Петрівці. Посилення
безпеки громадян, забезпечення нормальної життєдіяльності села та захист сільського
майна – це ключові пріоритети спільної роботи правоохоронних органів та сільської
влади. У цій же площині виникає нагальна потреба у скоординованій, злагодженій роботі,
яка спрямована на підвищення оперативності реагування на надзвичайні та небезпечні
ситуації. При цьому нові засоби та методи гарантування безпеки села мають обов’язково
відповідати основним вимогам сьогодення – забезпеченню надійності, стійкості та
безперебійності роботи в цілодобовому режимі.
Село Нові Петрівці характеризується великою кількістю об’єктів благоустрою,
пам’яток архітектури та історичних пам’яток, збереження функціональності яких відіграє
важливе значення в життєдіяльності села і забезпечує створення його позитивного іміджу,
особливо враховуючи розташування у безпосередній близькості до міста Києва.
Поряд з тим, у селі проводяться численні масові заходи, тож актуальним є питання
посилення безпеки дорожнього руху. Це вимагає як створення системи

відеоспостереження села, так і встановлення сучасних систем, здатних реагувати на
тривожні події, здійснювати інтелектуальну обробку зображення, моніторинг середовища,
забезпечувати контроль ситуації та нормальної роботи систем та обладнання.
Також, у зв’язку з неприйняттям Верховною Радою України Закону України «Про
муніципальну варту» та недостатньою чисельністю особового складу патрульної поліції, є
необхідність в залученні спеціалізованих охоронних організацій для здійснення
цілодобового патрулювання.
В умовах збільшення проявів тероризму та сепаратизму, спроб нагнітання соціальнополітичної ситуації, погіршення криміногенного стану і виникла нагальна потреба
зміцнення та посилення заходів безпеки нашого села.
Сільська влада посилено працює над попередженням та протидією можливим
загрозам життю та здоров’ю громадян, намагається забезпечити оперативне реагування на
надзвичайні ситуації, оскільки у с. Нові Петрівці існує ряд об’єктів, які потребують
посиленого захисту та контролю. До них відносяться:
в’їзди в село;
центральна частина села;
супермаркет, торгові заклади, тощо;
місця скупчення людей;
стратегічні та важливі для життєдіяльності об’єкти села;
адміністративні будівлі, навчальні та медичні заклади, комунальні та житлові
об’єкти, інші громадські будівлі тощо;
автодорожні шляхи.
Крім того, особливої уваги потребує забезпечення належного контролю проведення у
селі масових заходів, мітингів, демонстрацій.
У зв’язку з вищевикладеним Новопетрівською сільською радою затверджено
Програму «Безпечне село 2016-2017», яка обумовлена потребою впровадження комплексу
програмно-апаратних та організаційних заходів для посилення безпеки населення, захисту
стратегічних об’єктів та об’єктів забезпечення життєдіяльності села, безпеки дорожнього
руху.
Але станом на цей рік реалізацію даної програми так і не було доведено до кінця.
Орієнтовно виконано 60% необхідних заходів – визначено місця, підведено Інтернет,
отримано техумови від обленерго і т.д. Але саме обладнання відео нагляду так і не було
змонтовано, у зв’язку з тим, що підрядна організація, що виграла тендер вчасно не
приступила до виконання робіт, а згодом відмовилась від їх виконання через
подорожчання робіт та обладнання. Тому в цьому році ми плануємо завершити дані
роботи і затверджуємо Програму «Безпечне село».
Основні заходи щодо забезпечення виконання Програми
№п/п
1

Зміст

Вартість
(тис. грн.)
Придбання та монтаж відеокамер та ін.. обладнання 969, 80
Всього
969, 80

Програма
«Накопичення та використання матеріального резерву
для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій
техногенного і природного характеру та їх наслідків
у селі Нові Петрівці Вишгородського району Київської області»
Програма необхідна для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного
характеру та їх наслідків у селі. У нашому випадку в першу чергу на її покладається

необхідність ліквідації наслідків підтоплення з домогосподарств, які його зазнали, адже
близько третини території села знаходиться в так званій зоні з підвищеним ризиком бути
підтопленим. Це дуже добре показала весна 2013 року, коли протягом майже двох місяців
силами сільської ради, Новопетрівського ККП та в першу чергу МНСниками проводились
роботи щодо відкачування талої води з підтоплених домогосподарств після рекордного за
сторічну історію метеорологічних спостережень снігопаду.
Основні витрати щодо забезпечення виконання Програми
№ п/п
1
2
3
4

Зміст

Вартість
(тис. грн.)
4,00
25,00
31,00
30,00
90,00

Черевики гумові
Дизельне пальне
Бензин А-95
Бензин А-80
Всього

Програма
розвитку земельних відносин на території
Новопетрівської сільської ради
Головне завдання програми - забезпечення необхідних заходів, що сприятимуть
освоєнню території села згідно генерального плану.
У минулому році було розроблено та затверджено детальний план території, де
знаходяться земельні ділянки новопетрівчан, які вони отримали 10 років тому в приватну
власність під городи. При виділенні було обіцяно, що після введення цієї території в межі
села цільове призначення можна буде змінити на під забудову. Від початку цього року
тепер власники цих ділянок таку можливість мають.
У цьому році аналогічну роботу необхідно провести з територіями, де мають ділянки
під ОСГ працівники соціальної сфери села. Тут щоправда шлях зміни цільового
призначення буде складнішим, адже ширина доріг завужена і для можливості змінити
призначення під забудову власникам доведеться відмовлятися від частини своєї ділянки
для передачі її під дорогу.
Основні заходи щодо забезпечення виконання Програми
№п/п
1
2

Зміст

Вартість
(тис. грн.)

Роботи із землеустрою (топографо-геодезичні
694,00
роботи)
Розробка детального плану території (містобудівна
195,00
документація)
Всього
889,00

Охорона здоров’я населення
У селі Нові Петрівці функціонує 3 медичних установи:
1. Комунальний заклад «Вишгородська центральна районна лікарня «Новопетрівська
районна лікарня», до складу якої входять поліклініка та стаціонарне відділення.
2. Комунальний заклад «Вишгородський районний центр первинної медико-санітарної
допомоги «Новопетрівська амбулаторія загальної практики – сімейної медицини».

3. Стоматологічна поліклініка.
Лікарні знаходяться на утриманні районного та обласного бюджетів, форма власності
стоматологічної поліклініки – приватна.
У Новопетрівській районній лікарні працює 40 медпрацівників, у Новопетрівській
амбулаторії загальної практики – сімейної медицини – 16 медпрацівників.
Загальна кількість ліжок в стаціонарі – 20, обслуговуються мешканці сіл Нові
Петрівці, Старі Петрівці, Лютіж, Гута Межигірська.
Питання закриття Новопетрівської районної лікарні стоїть на порядку денному вже не
перший рік. Найгостріше це питання постало з прийняттям Урядом та Міністерством
охорони здоров’я України актів про скорочення ліжко-місць до 60 на 10 тис. населення,
які були прийнятті на початку 2016 року, але це питання тоді вдалося, як виявилося в
майбутньому, тільки відтермінувати.
Відповідно до затвердженої Урядом концепції реформи фінансування системи
охорони здоров'я України можна дійти висновку, що в 2017 році взагалі не передбачалося
функціонування таких лікарень як наша. А з огляду на останні зміни в Бюджетному
кодексі України, в районному бюджеті просто не буде коштів для неї.
Основною проблемою села Нові Петрівці є питання подальшого функціонування
Новопетрівської районної лікарні та недостатнє матеріально-технічне забезпечення
діючих закладів охорони здоров’я комунальної форми власності на території села з
районного та обласних бюджетів.
У минулому році з сільського бюджету на утримання лікарні було виділено 1 634,5
тис.грн. В цьому році за домовленістю з керівництвом району та районної лікарні з
сільського бюджету планується виділення щонайменше 3 млн. грн.
Три роки тому було проведено ремонт будівлі поліклініки, але вже зараз виникла
необхідність ремонтувати підлогу, а саме - замінити в деяких приміщеннях лінолеум на
плитку та замінити вхідні двері, тому сільська рада надасть фінансову допомогу
районному бюджету на проведення цих заходів, головне, щоб дані роботи було виконано
якісно, а не так, як це було зроблено в 2015 році.
Основні заходи щодо забезпечення виконання Програми
№
Зміст
п/п
1 Субвенція Новопетрівській амбулаторії загальної практики –
сімейної медицини на підключення до мережі Інтернет
2 Субвенція Новопетрівській амбулаторії загальної практики –
сімейної медицини на придбання паливно- мастильних
матеріалів , ремонт та обслуговування автомобіля ,
придбання медичних меблів
3 Субвенція Вишгородській центральній районній лікарні на
утримання Новопетрівської районної лікарні ( заробітна
плата медпрацівників, медикаменти, оплата комунальних
послуг, харчування хворих стаціонару, тощо.)
4 На поточний ремонт будівлі за адресою вул. Соборна, 78
(поліклініка)
5 Всього

Вартість (тис.грн.)
11,20
100,00

3000,00

195,00
3 306,2

Будівництво дошкільного навчального закладу

Вже багато років однією з найбільших проблем села Нові Петрівці є відсутність
дошкільного навчального закладу. Реалізація цього проекту забезпечить якість та
доступність дошкільної освіти на території села, створить умови для повноцінного
розвитку дитини, виховання та навчання дітей на рівні первинної ланки загальноосвітньої
державної системи освіти, дасть можливість створити нові робочі місця для членів
територіальної громади.
Минулого року влітку нарешті вдалося розпочати будівництво дитячого садка у с.
Нові Петрівці. На жаль, незважаючи на те, що сільська рада розраховувала на фінансову
підтримку у цьому будівництві з районного, обласного чи державного бюджетів, і
неодноразово зверталася до відповідних інстанцій з проханням виділити кошти, на
сьогоднішній день будівництво ДНЗ ведеться у повному обсязі за кошти сільського
бюджету.
У 2017 році проведено наступні роботи: добудовано фундамент та підвальне
приміщення, вивезено зайвий ґрунт з-під фундаменту, розчищено від порослів кущів та
сміття підвальні приміщення, забетоновано підлогу в підвалах, нанесено гідроізоляцію на
стіни фундаменту, докладено блоками фундамент (в місцях, де їх не вистачало), збудовано
армопояс, зведено стіни та перекрито панелями підвал і два поверхи. Вартість цих робіт
становила 17 млн.грн.
Цього року плануємо звести покрівлю, вставити вікна, двері та виконати роботи з
улаштування опалення, електропроводки та оздоблення приміщень всередині
(штукатурення стін, підлога, стеля). На 2018 рік по орієнтовним розрахункам необхідно
близько 30 млн.грн. На початку року було передбачено близько 20 млн.грн., але зараз
знято 11 млн.грн. на заходи з підвищення надійності водопровідної мережі, благоустрій,
допомогу закладам освіти та медицини. Ми планували на ці заходи виділити кошти від
продажу землі в промзоні, а також навпаки ще 10 млн. додати на будівництво дитячого
садочка, але нажаль в лютому відповідний аукціон не відбувся і ми його перенесли на
травень. Сподіваємось що після реалізації цього аукціону заплановані заходи в т.ч. й
будівництво садочка буде профінансовано на плановому рівні. Тобто зараз у сільському
бюджеті на будівництво ДНЗ є 9 млн.грн. Якщо не буде виділено кошти з районного,
обласного чи державного бюджету, і не вдасться реалізувати план з продажу через
аукціон земельної ділянки в промзоні для отримання необхідних коштів, то заплановані
роботи не будуть виконані в повному обсязі і доведеться їх переносити на наступний рік.
Основні заходи щодо забезпечення виконання Програми
№
п/п

Зміст

Вартість (тис.грн.)

1

Роботи по будівництву дитячого садка

2

Виготовлення робочого проекту для проведення робіт 35,00
вогнезахисту дерев’яних конструкцій покрівлі
Всього
15 820,70

15 785,70

Допомога освітнім закладам
На території села Нові Петрівці функціонує три загальноосвітні школи, що, як і всі
навчальні заклади, знаходяться на балансі районного бюджету. З метою покращення умов
навчання новопетрівських дітей, їх всебічного розвитку та виховання, сільська рада
щороку виділяє кошти на покращення матеріально-технічної бази школи та частково на
поточні ремонти.

Так, у 2017 році з сільського бюджету було профінансовано будівництво
внутрішнього туалету у ЗОШ №1, проведено ремонт двох класів у ЗОШ №2 та
відремонтовано приміщення їдальні у ЗОШ №3. Також допомагали школам у придбанні
оргтехніки, меблів. На стадіон в ЗОШ №2 встановлено камери відеоспостереження.
У 2018 році, як і два попередні роки, сільською радою профінансовано харчування учнів
загальноосвітніх шкіл, а саме учнів 5-11 класів та груп продовженого дня.
Основні заходи щодо забезпечення виконання Програми
№
п/п

Зміст

Вартість (тис.грн.)

1

Субвенція Відділу освіти Вишгородської РДА на 195,00
поточний ремонт Новопетрівської ЗОШ №1

2

Субвенція Відділу освіти Вишгородської РДА на 195,00
поточний ремонт Новопетрівської ЗОШ №2

3

Субвенція Відділу освіти Вишгородської РДА на 195,00
поточний ремонт Новопетрівської ЗОШ №3

4

Субвенція районному бюджету для Новопетрівської
ЗОШ №1, Новопетрівської ЗОШ №2, Новопетрівської
ЗОШ №3 для харчування дітей та груп продовженого
дня 1-4 класів
Субвенція районному бюджету для Новопетрівської
ЗОШ №2 на поточний ремонт каналізаційної мережі
Субвенція районному бюджету для Новопетрівської
ЗОШ №2 на поточний ремонт сітки
Субвенція районному бюджету для Вишгородської
районної спеціалізованої загальноосвітньої школи
«Надія»
Всього

5
6
7

300,00

25,02
115,00
50,00

1075,02

Розвиток культури
На території села Нові Петрівці розміщені наступні заклади культури:
- Національний музей-заповідник «Битва за Київ у 1943 році» (вул. Ватутіна, 67);
- Будинок культури (вул. Свято-Покровська, 220);
- Дитяча школа мистецтв (вул. Свято-Покровська, 169);
- Дві бібліотеки (по вул. Свято-Покровська, 40 та Свято-Покровська, 169);
- Етнографічний музей «Хата Савки» (вул. Князя Святослава, 50).
З-поміж вище згаданих закладів на балансі Новопетрівської сільської ради
знаходиться лише будинок культури. До сільської ради звернулося керівництво дитячої
школи мистецтв з проханням допомогти у придбанні комп’ютера та оргтехніки.
Основні заходи щодо забезпечення виконання Програми
№
п/п

Зміст

Вартість (тис. грн.)

1

Субвенція Вишгородському районному 20,00
бюджету для Новопетрівської дитячої
школи
мистецтв
на
придбання
комп’ютера та оргтехніки
Всього
20,00

У 2017 році Новопетрівський БК значно розширив свої послуги щодо надання
культурно – творчого, всебічного розвитку та активного відпочинку дітей,
молоді й дорослих. За результатами діяльності в 2017 році Новопетрівський сільський
будинок культури Відділом культури Вишгородської РДА віднесено до першої категорії
за кількістю роботи гуртків, клубних формувань, проведення різних заходів.
На сьогоднішній день в будинку культури працює 21 гурток - самодіяльності,
народної творчості та образотворчого мистецтва, які відвідують понад 320 дітей та
дорослих.
У 2017 році будинком культури було проведено 25 заходів. На 2018 рік заплановано
проведення 37 заходів.
У культурному житті спеціалістами БК ведеться постійний творчий пошук.
Підтвердженням цього є високий творчий рівень проведених заходів та концертів. Участь
та перемоги колективів художньої самодіяльності у концертах, фестивалях є доказом їх
постійної роботи.
Проблемою подальшого культурного розвитку в селі Нові Петрівці є недостатня
матеріально-технічна база будинку культури, тому на меті цього року її розширити, а
також урізноманітнити культурно-мистецьке життя нашого населення. Для цього
сільською радою було прийнято дві програми, спрямовані на розвиток культури села Нові
Петрівці.

Програма
«Організація та проведення у селі Нові Петрівці загальнодержавних
та загальносільських свят і заходів»
Основною метою Програми є забезпечення належної організації відзначення
державних, сільських свят та культурно-масових заходів, заохочення за досягнення,
створення сприятливих умов для самодіяльної, художньої творчості,
організація
культурно-мистецьких заходів, концертів, тематичних заходів, виявлення талановитої
особистості, подальший розвиток традицій української культури, підтримка народної
творчості, обдарованих дітей та молоді,Виховання у мешканців села почуттів патріотизму
до рідної країни, організація їх дозвілля у святкові дні, забезпечення умов для суспільної і
культурної самореалізації талантів.
Основними завданнями Програми є створення додаткових організаційних,
фінансових і матеріально – технічних умов для виконання мети Програми.
Основні заходи щодо забезпечення виконання Програми
№
п/п

1

2

Зміст
Придбання поліграфічної продукції 10,00
(грамот, подяк, листівок , бланків та
інших).
Придбання
подарунків
для 50,00

Вартість (тис. грн.)

нагородження:
2.1. - ветеранів війни та праці;
- учасників АТО;
- учасників ліквідації аварії на
Чорнобильській АЕС;
- учасників бойових дій в Афганістані;
- Почесних громадян села;
2.2. Кращих працівників трудових
колективів та інших мешканців села до:
- державних свят;
- професійних свят;
- ювілейних, пам’ятних дат;
- Дня села, інших свят та заходів.
3

5.

6.

Придбання квіткової продукції для
проведення державних, професійних
свят та пам’ятних дат:
3.1.
- Дня Перемоги;
- Дня визволення району від німецько –
фашистських загарбників;
- Міжнародного дня людей похилого
віку;
– Дня захисника України;
- Міжнародного дня інвалідів;
- Дня села, інших свят та заходів.
3.2.Для нагородження:
- ветеранів війни та праці;
- учасників АТО;
- учасників ліквідації аварії на
Чорнобильській АЕС;
- учасників бойових дій в Афганістані;
- Почесних громадян села;
Придбання подарунків, сувенірів для
нагородження громадян села, молоді під
час проведення святкових та інших
заходів.
Оплата послуг з організації святкових
заходів ( монтаж та демонтаж сцени,
звукового обладнання , дитячих
атракціонів )
Всього

20,00

5,00

175,00

260,00

Програма
«Підтримка та розвиток Новопетрівського сільського
будинку культури»
Основною метою Програми є створення належних умов для розвитку культури у с.
Нові Петрівці, задоволення культурних потреб мешканців села, сприяння проведенню
культурно-мистецьких заходів, концертів тощо.

Основними завданнями Програми є збереження Новопетрівського сільського
будинку культури та утримання його на належному рівні, створення умов для здійснення
повноцінної творчої діяльності колективів будинку культури, підтримка заходів,
приурочених святам та пам’ятним датам, залучення громадськості, зокрема молоді, до
розвитку культури в селі.
Основні заходи щодо забезпечення виконання Програми
№
п/п

1
2
3
4
5
6

7

Зміст
Монтаж, демонтаж ялинки до Нового року, захисна
огорожа, гірлянди та верхівка на ялинку.
Придбання сценічних костюмів
Придбання сценічного взуття
Придбання меблів
Придбання музичного інструменту (баян)
Придбання подарунків, бланків почесних грамот, подяк,
вітальних листівок, кубків, медалей, статуеток, стрічок,
корон, діадеми, ялинкових прикрас, новорічних подарунків
до новорічних свят
Проведення
та
організація
розважальних
шоу
(театралізовані дійства, аніматори)
Всього

Вартість
(тис. грн.)
95,50
80,00
17,00
11,50
45,00
20,00

96,00
365,00

Програма
«Соціальне забезпечення та соціальний захист
населення села Нові Петрівці «Турбота»
Програма соціального забезпечення та соціального захисту населення села Нові
Петрівці «Турбота» на 2018 рік (далі Програма) підготовлена відповідно до Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших
громадян похилого віку в Україні», «Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні
1941-1945 років», «Про соціальні послуги», «Про основи соціальної захищеності інвалідів
в Україні», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», сформована з метою запровадження
додаткових гарантій соціального захисту мешканців села.
Мета програми - соціальний захист населення на території села Нові Петрівці у 2018
році, які потребують допомоги та звертаються для вирішення соціальних проблем,
розв’язання яких належить до компетенції місцевого самоврядування.
Завданнями Програми соціального забезпечення та соціального захисту населення села є:
- удосконалення системи надання адресної допомоги найбільш вразливим верствам
населення;
- соціальна підтримка непрацездатних громадян та осіб з обмеженими фізичними
можливостями;
- реалізація додаткових до встановлених законодавством гарантій соціальної і
матеріальної підтримки малозабезпечених мешканців села;
- забезпечення матеріальної допомоги громадянам, які опинились в екстремальній ситуації
у зв’язку з важкою хворобою.

До Програми внесені заходи, які направлені на соціальний захист людей похилого
віку, інших незахищених категорій громадян, що зареєстровані та постійно проживають в
селі Нові Петрівці Вишгородського району Київської області.
Основні заходи щодо забезпечення виконання Програми
№п/п

1

2
3

4

5

Зміст

Одноразова матеріальна допомога на
лікування
по
життєво-важливим
показникам онкохворим та тяжкохворим
громадянам та інвалідам, які потребують
лікування
Одноразова
матеріальна
допомога
погорільцям
Надання допомоги на поховання особи, яка
не досягла пенсійного віку та на момент
смерті не працювала, не перебувала на
службі, не зареєстрована у центрі
зайнятості як безробітна, виконавцю
волевиявлення померлого або особі, яка
зобов'язалась поховати померлого
Надання
допомоги
на
поховання
учасникам бойових дій в Афганістані ,
учасникам бойових дій, які захищали
незалежність, суверенітет та територіальну
цілісність України (за умови реєстрації
місця
проживання
та
фактичного
проживання на території села Нові
Петрівці )
Одноразова
матеріальна
допомога
учасникам бойових дій, які захищали
незалежність, суверенітет та територіальну
цілісність України і брали безпосередню
участь в антитерористичній операції (за
умови реєстрації місця проживання та
фактичного проживання на території села
Нові Петрівці на момент призову на
військову службу)
Всього

Середній
розмір
грошової
допомоги на
одну
особу
(тис. грн./рік)

Очікувана
кількість
осіб
(чол./рік)

Вартість
(тис.грн.)

5,00

50

250,00

20,00

2

40,00

5,00

10

50,00

15,00

5

75,00

10,00

5

50,00
465,00

Виконання запланованих заходів забезпечать скоординовані дії сільської ради, її
виконавчого комітету на підвищення соціального захисту населення села.
Реалізація Програми дасть можливість надати допомогу малозабезпеченим
верствам населення, інвалідам, онкохворим, ветеранам війни та особам похилого віку,
учасникам АТО.

Програма
«Кімната медико-соціальної допомоги
Вишгородської районної організації Товариства Червоного Хреста
України Новопетрівської територіальної громади»
Мета цієї програми полягає в першу чергу в організаціії медико-соціальної
допомоги громадянам похилого віку, інвалідам та іншим соціально незахищеним верствам
населення села Нові Петрівці. Це в тому числі заробітна плата патронажної сестри,
придбання продуктових наборів, медикаментів, перев’язувальних матеріалів, медичного
інвентарю, допоміжних засобів слуху, зору, руху, протезування тощо.
Основні заходи щодо забезпечення виконання Програми
№п/п

Зміст

Вартість (тис.грн.)

1

Оплата праці патронажної сестри

76,30

2

Придбання необхідного обладнання,

75,00

медикаментів, перев’язувальних матеріалів,
засобів руху, зору, слуху та протезування
3

Придбання продуктових наборів для

30,00

незахищених верств населення
Всього

181,30

Новопетрівська сільська програма підтримки сім`ї
Дана програма реалізовується Центром соціальних служб для сімї, дітей та молоді і
існує вже понад десять років.
Завданням програми є надання належної соціальної, консультативно-навчальної,
матеріальної допомоги сімям, дітям та молоді, в першу чергу категоріям, що потребують
особливої соціальної підтримки.
Основні заходи щодо забезпечення виконання Програми
№
Зміст
п/п
1 Реалізація підпрограми « Батьківський місточок» - школа
для сімей, які очікують дитину. Оплата послуг залученого
спеціаліста (медичного працівника). Придбання канцтоварів,
наочного приладдя, подарунків.
2 Підтримка обдарованих дітей, дітей з соціально
незахищених категорій шляхом проведення конкурсів,
виставок, фестивалів, квестів тощо.
3

4

Здійснення планових та позапланових виїздів до сімей, що
перебувають під соціальним супроводом Центру та до
клієнтів Центру, а також з виробничою необхідністю.
Оплата послуг водія.
Організація свят та надання подарунків для дітей соціально
незахищених категорій до:

Вартість
(тис.грн.)
24,10

5,00

34,80

177,60

5

6
7

8

9

- Дня св. Миколая, новорічних свят
- проведення Міжнародного Дня сім’ї;
- Великодня;
- д Дня усиновлення;
- до Дня інваліда;
- Дня знань, Дня захисту дітей.
Реалізація підпрограми «Батьківство в радість». Придбання
канцтоварів, створення та розміщення інформаційної
продукції , придбання комплектуючих для занять.
Організація круглих столів, семінарів, тренінгів тощо
Реалізація підпрограми молодіжного клубу «Як стати
успішним». Придбання канцтоварів, комплектуючих для
занять, транспортні витрати, створення рекламної продукції.
Реалізація підпрограми «Рівний серед рівних» для сімей,
дітей та осіб, які мають обмежені можливості. Оплата послуг
залученого спеціаліста, придбання канцтоварів,
комплектуючих для практичних занять.
Реалізація підпрограми «Діалог» для сімей з соціально
незахищених категорій та родин, які потребують
примирення. Оплата послуг залученого спеціаліста,
придбання канцтоварів.
Всього

17,00
3,00
31,00

24,90

12,60

330,00

Програма оздоровлення та відпочинку дітей
села Нові Петрівці
У зв’язку з тим, що державою в недостатній кількості виділяються кошти на
відпочинок та оздоровлення дітей, сільська рада сьомий рік приймає дану програму задля
того, щоб якомога більша кількість дітей, які потребують особливої соціальної уваги та
підтримки, мали змогу відпочити та оздоровитись під час літніх канікул.
Діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки – діти-сироти та
діти, позбавлені батьківського піклування, бездоглядні та безпритульні діти; дітиінваліди; діти, потерпілі від наслідків Чорнобильської катастрофи; діти, батьки яких
загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових
обов'язків; діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення
антитерористичних операцій, бойових дій; діти осіб, визнаних учасниками бойових дій
відповідно статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту»; діти з багатодітних та малозабезпечених сімей; діти, зареєстровані як
внутрішньо переміщені особи; діти, які перебувають на диспансерному обліку;
талановиті та обдаровані діти (переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних
олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінники навчання, лідери дитячих
громадських організацій, дитячі творчі колективи та спортивні команди), а також діти
працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села.
Основні заходи щодо забезпечення виконання Програми
№
п/п

Зміст

Вартість (тис.грн.)

1

Витрати на закупівлю
оздоровлення)

путівок

(послуг

2

Транспортні послуги на перевезення дітей (проїзд)

з 195,00

35,00
Всього

230,00

Програма
«Підтримка футбольного клубу «МЕЖИГІР’Я»
На території села Нові Петрівці функціонує комунальне підприємство «Футбольний
клуб «Межигір’я», в якому навчається понад 150 дітей.
Основне завдання програми - забезпечити придбання необхідного спортивного
одягу та інвентаря для належного навчально-тренувального процесу та участі в
змаганнях, як дорослих, так і дитячих команд.
Проблемою в розвитку спорту на території села є недостатній рівень матеріальнотехнічного забезпечення футбольного клубу та відсутність сучасного спорткомплексу для
занять спорту, що в свою чергу гальмує розвиток інших видів спорту в селі.
Основні заходи щодо забезпечення виконання Програми
№
п/п
1

Зміст

Вартість (тис.грн.)

Придбання футбольної форми та взуття для команд
195,00

2

Придбання футбольного інвентаря

50,00

3

Послуги по перевезенню команд

70,00

Всього

315,00

Програма підтримки державної політики у сфері казначейського
обслуговування бюджетних коштів у Вишгородському районі Київської
області
Програма націлена на повне та якісне казначейське обслуговування розпорядників
та одержувачів бюджетних коштів району, надання консультативних послуг з питань
казначейського обслуговування, поліпшення умов обслуговування учасників бюджетного
процесу, створення зручних умов для виконання посадових обов'язків кожним
працівником бюджетної сфери.
Основні заходи щодо забезпечення виконання Програми
№
п/п
1

Зміст

Вартість (тис.грн.)

Субвенція державному бюджету на забезпечення 20,00
комп’ютерною технікою фахівців Управління Державної
казначейської служби України у Вишгородському районі
Київської області

Всього

20,00

Програма
підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків
на 2018 рік
Метою Програми є суттєве поліпшення якості житла та житлово-комунальних
послуг для членів територіальної громади села, забезпечення надійності та безпечної
експлуатації житлового фонду села, вирішення проблем з реалізації права власності у
багатоквартирному будинку.
Завдання Програми:
- створення моделі ефективного управління багатоквартирними будинками в селі;
- створення ефективної системи надання житлово-комунальних послуг та сплати за них;
- залучення ОСББ до участі в проведенні капітальних ремонтів будинків і подальшого їх
утримання;
- створення умов для підтримки та розвитку підприємництва у сфері житловокомунального господарства, сприяння формуванню умов для розвитку конкуренції;
- створення асоціацій ОСББ для захисту інтересів об'єднань, а також власного
ефективного господарювання.
- сприяння діяльності ОСББ, підтримка на всіх етапах їх функціонування: проведення
необхідної інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо підтримки ОСББ з метою надання
мешканцям багатоквартирних будинків необхідних знань про механізми створення та
діяльності ОСББ, проведення відповідних навчань, тренінгів та семінарів;
- надання власникам квартир в багатоквартирних житлових будинках практичної
допомоги в процесі створення та діяльності ОСББ: надання типових зразків установчих та
реєстраційних документів, проведення обстежень технічного стану під час передачі
будинків на баланс ОСББ;
- участь у зборах з визначення пріоритетних видів робіт капітального ремонту;
- підвищення кваліфікації працівників виконавчих органів сільської ради у галузі
впровадження нових форм управління житловим фондом, зважаючи на важливу роль та
участь працівників різних рівнів та структурних підрозділів виконавчих органів сільської
ради у процесі створення та діяльності ОСББ, необхідно підвищувати рівень їхньої
кваліфікації у цій відносно новій та дуже важливій сфері впровадження новітніх форм
управління житловим господарством, передачі багатоквартирних житлових будинків на
баланс ОСББ тощо;
- поглиблення демонополізації житлово-комунального господарства, створення
конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг, сприяння створенню
системи управителів на ринку житлових послуг. За умови створення певної кількості
ОСББ, та лібералізації тарифів на комунальні послуги виникають передумови появи
нового більш ефективного надавача послуг з експлуатації і утримання житлових будинків
у формі управляючих компаній та окремих управителів;
- забезпечення вдосконалення системи управління житловим фондом ОСББ (співвласники
багатоквартирного будинку, об’єднуючись в організацію, беруть на себе повний комплекс
зобов’язань щодо управління багатоквартирним житловим фондом; керівник об’єднання
мусить мати хоча б мінімальний обсяг знань щодо управління будинком; значна кількість
мешканців, які хочуть створити об’єднання співвласників багатоквартирних будинків,
такими знаннями володіють недостатньо і це є однією з перешкод на шляху створення
ОСББ);
- фінансування робіт з капітального ремонту будинків, у яких створено ОСББ (найбільш
дієвим способом заохочення мешканців до створення ОСББ є реальна допомога ОСББ

через співфінансування з сільського бюджету робіт з капітального ремонту основних
конструктивних елементів будинку);
- забезпечення прозорості і відкритості при наданні фінансової допомоги з сільського
бюджету (програма передбачає запровадження конкурсу серед ОСББ села щодо реалізації
підготованих ними проектів шляхом спільного фінансування, що реалізовуватиметься за
кошти сільського бюджету, але за обов'язкової фінансової участі мешканців будинку.
Дія Програми може бути пролонгована на наступні бюджетні періоди.

Програма
«Охорона та раціональне використання земель села Нові Петрівці
Вишгородського району Київської області»
Метою цієї програми є запровадження інвентаризації земель села Нові Петрівці при
здійсненні землеустрою, що включає в собі встановлення місця розташування об'єктів
землеустрою, їхніх меж, розмірів, правового статусу, виявлення земель, що не
використовуються, використовуються нераціонально або не за цільовим призначенням,
виявлення і консервації деградованих сільськогосподарських угідь і забруднених земель,
встановлення кількісних та якісних характеристик земель, необхідних для ведення
державного земельного кадастру, здійснення державного контролю за використанням та
охороною земель і прийняття на їх основі відповідних рішень Новопетрівською сільською
радою.
Дія Програми може бути пролонгована на наступні бюджетні періоди.

Програма
«Охорона навколишнього природного середовища
Новопетрівської сільської ради»
Метою та основними завданнями програми є розроблення заходів, спрямованих на
проведення ліквідації стихійних сміттєзвалищ, ліквідації наслідків природних явищ,
утримання в належному санітарному стані села, вживання заходів по запобіганню та
ліквідації пожеж, збереженню зелених насаджень, річок, озер у селі. Сприяння, створення
належних умов для проживання населення с. Нові Петрівці, покращення стану природного
середовища. Проведення природоохоронних заходів населеного пункту.
Дія Програми може бути пролонгована на наступні бюджетні періоди.
У процесі виконання «Програма соціально-економічного розвитку на 2018
рік» може уточнюватися, виходячи з фінансових можливостей сільської ради, а саме
надходжень до бюджету села. Зміни і доповнення до Програми затверджуються
сесією Новопетрівської сільської ради.
Секретар сільської ради

С.О.Костюк

