НОВОПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВИШГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’ятнадцята сесія сьомого скликання
РІШЕННЯ
23 грудня 2016 року

№584

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОГРАМ
НОВОПЕТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ НА 2017 РІК.
Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
сільська рада вирішила:
1. Затвердити Програму «Соціальне забезпечення та соціальний захист населення села Нові
Петрівці «Турбота» на 2017 рік».
2. Затвердити Програму «Реформування та розвиток комунального господарства села Нові
Петрівці на 2017 рік».
3. Затвердити Програму «Благоустрій села Нові Петрівці на 2017 рік».
4. Затвердити Програму «Оздоровлення та відпочинку дітей села Нові Петрівці на 2017 рік».
5. Затвердити Програму «Підтримка футбольного клубу «МЕЖИГІР’Я» на 2017 рік».
6. Затвердити Програму «Розвиток дорожньої інфраструктури села Нові Петрівці на 2017 рік».
7. Затвердити Програму «Культурно-масових заходів у селі Нові Петрівці на 2017 рік».
8. Затвердити Програму «Новопетрівська сільська програма підтримки сім`ї на 2017 рік».
9. Затвердити Програму «Охорона та раціональне використання земель села Нові Петрівці
Вишгородського району Київської області на 2017 році».
10. Затвердити Програму «Охорона навколишнього природного середовища Новопетрівської
сільської ради».
11. Затвердити Програму «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 на 2017 рік».
12. Затвердити Програму «Підтримка сільського будинку культури на 2017 рік».
13. Затвердити Програму «Підтримка об’єднань співвласників багатоквартирних житлових
будинків на 2017 рік».
14. Затвердити Програму «Поводження з твердими побутовими відходами Новопетріської
сільської ради на 2017-2018 роки».

15. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету,
комунального майна та розвитку інфраструктури села.
Сільський голова

Р.М. Старенький

Додаток № 1
до рішення Новопетрівської сільської ради
від 23.12.2016 року № 584
Програма
«Соціальне забезпечення та соціальний захист
населення села Нові Петрівці «Турбота» на 2017 рік».
1. Загальні положення
Програма соціального забезпечення та соціального захисту населення села Нові
Петрівці «Турбота» на 2017 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.
2. Мета програми
2.1. Мета програми - соціальний захист населення на території села Нові Петрівці у 2017
році, які потребують допомоги та звертаються для вирішення соціальних проблем,
розв’язання яких належить до компетенції місцевого самоврядування.
2.2. 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 тривалою і важкою хворобою;
До Програми внесені заходи, які направлені на соціальний захист людей похилого
віку, ветеранів, інших незахищених категорій громадян, що зареєстровані та постійно
проживають в селі Нові Петрівці Вишгородського району Київської області.
3. Фінансове забезпечення реалізації Програми
Фінансове забезпечення реалізації Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого
бюджету.
4. Строки виконання Програми
Виконання Програми передбачається здійснити протягом 2017 року.
5. Основні заходи щодо забезпечення виконання Програми
Види адресної соціальної допомоги
Середній
розмір
грошової
допомоги на
одну
особу

Очікувана
кількість
осіб
(чол./рік)

Загальна
сума
витрат
(грн.)

1.
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
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:

(грн./рік)
2.

3.

4.

5 000
5 000

50
4

250 000
20 000

2 200

10

22 000

10000

10

100 000
392 000

6. Очікуванні результати
Виконання запланованих заходів забезпечать скоординовані дії сільської ради, її
виконавчого комітету, громадських організацій на підвищення соціального захисту
населення села.
Реалізація Програми дасть можливість поліпшити матеріальний стан
малозабезпечених верств населення, сімей з дітьми, інвалідів, онкохворих, ветеранів війни
та осіб похилого віку, учасників АТО, а також стане початком інтенсивного розвитку
партнерських відносин органів місцевого самоврядування з громадськими організаціями
соціальної спрямованості.
7.Контроль за виконанням програми
Загальне управління та контроль в процесі здійснення цієї програми покладено на
виконавчий комітет Новопетрівської сільської ради та на постійні комісії ради.
Секретар сільської ради

С.О.Костюк

Додаток № 2
до рішення Новопетрівської сільської ради
від 23.12.2016 року №584
Програма
«Реформування та розвиток комунального
господарства села Нові Петрівці на 2017 рік».
1. Загальні положення
Територія села Нові Петрівці в межах населеного пункту складає 2106 га.
Кількість домогосподарств - 3750. Населення села складає 8 100 чол.
Кількість абонентів, що отримують послуги з водопостачання – 3430.
Протяжність водопровідних мереж- 46110 м.
2. Мета Програми.
Основною метою Програми є забезпечення населення якісним наданням послуг з
водопостачання та водовідведення, досягнення поліпшення обслуговування у сфері
надання послуг з вивезення твердих побутових відходів, забезпечення розвитку соціальної
інфраструктури та забезпечення життєдіяльності населення села.
3. Фінансове забезпечення реалізації Програми.
Фінансове забезпечення реалізації Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого
бюджету.
4.

Основні заходи щодо забезпечення виконання Програми.

№
Найменування заходу та об’єкту
п/п
1 Послуги з електропостачання
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Сума
(тис.грн.)
1 400,0

Поточний ремонт водопровідної мережі по вулиці
Межигірська
Поточний ремонт водопровідної мережі по вулиці
Шевченка
Поточний ремонт водопровідної мережі по вулиці
Українська (Петровського)
Поточний ремонт водопровідної мережі по вулиці
Князя Святослава (Кірова)
Поточний ремонт водопровідної мережі по вулиці
Горького
Поточний ремонт водопровідної мережі по вулиці
Гречка
Поточний ремонт погружних фекальних насосів

195,0

Термін
виконання
Січень Грудень
Травень

198,0

Червень

150,0

Липень

195,0

Квітень

194,0

Липень

196,0

Травень

49,0

Травень

Виготовлення проектно-кошторисної документації по
капітальному ремонту зовнішніх водопровідних мереж по
вулиці 1-го Травня з переходом на вулицю Ватутіна
Поточний ремонт водопровідної мережі по вулиці
Ватутіна
Ремонт глибинних водопровідних насосів

150,0

Липень

194,0

Липень

45,0

Липень

12
13
14
15

Реконструкція зовнішніх водопровідних водопровідних
мереж по вулиці Старосільська (Блюхера)
Будівництво водозабірного вузла по вулиці 1-го Травня
Капітальний ремонт гаражів по вулиці Ново-Київська,
123
Поточний ремонт водопровідної мережі по вулиці
Незалежності
РАЗОМ

1 490,0

Вересень

4 792,0

Вересень

100,0

Березень

198,0

Липень

9 546,0

5.Очікувані результати.
У ході виконання Програми очікується досягнення наступних показників:
- покращення якості надання комунальних послуг населенню;
- зменшення втрат води при транспортуванні по водопроводу;
- зменшення поривів трубопроводів.
6. Контроль за виконанням Програми
Загальне управління та контроль в процесі здійснення цієї програми покладено на
виконавчий комітет Новопетрівської сільської ради та на постійні комісії ради.

Директор КП «Новопетрівський ККП»

І.М.Бурма

Додаток №3
до рішення Новопетрівської сільської ради
від 23.12.2016 року №584
Програма
«Благоустрій села Нові Петрівці на 2017 рік».
1. Загальні положення
Питання благоустрою с. Нові Петрівці, на сьогоднішній день, є надзвичайно
актуальним, що зумовлено характеристиками умов життя громадян с. Нові Петрівці
Приведення території с.Нових Петрівець в належний стан, дотримання
санітарно-гігієнічних норм, проведення комплексного благоустрою села – є основним
завданням Новопетрівської сільської ради.
ІІ.Законодавчі підстави для виконання Програми
Конституція України, Бюджетний Кодекс України , Закони України «Про
місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів» інші
нормативно-правові акти, що регулюють відносини у сфері благоустрою.
ІІІ. Мета та завдання Програми
Програма благоустрою с.Нові Петрівці на 2017 рік має за мету суттєво
покращити рівень загального благоустрою територій села, його естетичний та санітарноекологічний стан, створення належних умови для життєдіяльності населення. Здійснити
заходи з благоустрою села, озеленення та утримання в належному стані територій, вулиць,
центральних доріг, кладовищ та інших об’єктів благоустрою. Додати селу Нові Петрівці
охайний вигляд, забезпечити планомірне виконання заходів з розвитку села.
Важливими завданнями цієї програми є :
- організація та належне обслуговування об’єктів комунального призначення та елементів
благоустрою с. Нові Петрівці ;
- створення зон відпочинку населення,
- покращення екологічного стану навколишнього природного середовища,
- модернізація мереж зовнішнього освітлення.
ІV. Основні заходи
До основних заходів, передбачених Програмою належать:
1. Належне обслуговування об’єктів комунального призначення та елементів благоустрою
с.Нові Петрівці: прибирання територій вулиць села та вивезення сміття; обслуговування
вуличного освітлення, грейдерування доріг, зрізка дерев, ліквідація стихійних
сміттєзвалищ, тощо.
2. Покращення та утримання на належному рівні загального стану благоустрою територій
села.
3. Розвиток та модернізація мереж вуличного освітлення за рахунок бюджетних коштів .
4. Охорона та раціональне використання навколишнього природного середовища,
покращення його екологічного стану та забезпечення нормальних умов проживання і
відпочинку населення.

Повне та якісне виконання завдань визначених у Програмі можливе лише за умови тісної
співпраці місцевих органів влади з підприємствами, організаціями, установами та
закладами всіх форм власності, активної участі в цьому процесі органів самоорганізації
населення та мешканців всього села.
V. Ресурсне забезпечення Програми
Фінансування заходів здійснюється за рахунок :
- доходів сільського бюджету;
- інших джерел не заборонених чинним законодавством України.
Обсяги фінансування щодо реалізації заходів на обслуговування об’єктів
комунального призначення та елементів благоустрою с.Нові Петрівці на 2017 рік
з
сільського бюджету:
№
п/п

Найменування заходів

Сума
(тис.
грн.)
60,0

5

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

6

Спилювання та кронування дерев.

70,0

7

Поточний ремонт дитячих майданчиків

95,0

8

Послуги по грейдеруванню та коткуванню доріг села

190,0

9

Придбання елементів дитячих майданчиків

90,0

10

Придбання табличок для нумерації будинків

20,0

11

750,0

12

Ліквідація стихійних стіттєзвалищ шляхом збирання,
вивезення та захоронення побутових відходів
Придбання ліхтарів для вуличного освітлення

13

Проведення заходів по знищенню карантинних рослин

70,0

14

Облаштування майданчиків під розміщення
контейтерів
Чищення водовідвідного лотка по вул. Лермонтова

38,0

Чищення криниць , дренажних колодязів від сміття та
мулу
Послуги по фарбуванню об’єктів благоустрою

30,0

Встановлення та облаштування інформаційних стендів
під розміщення об’яв , офіційної реклами
Систематичне очищення доріг та тротуарів від пилу ,

150,0

1

2
3

15
16
17
18
19

60,0
350,0
195,0

195,0

18,0

37,2

135,0

Термін
виконання
Січень Грудень
ТравеньВересень
Січень Грудень
Січень Грудень
квітеньжовтень
квітеньжовтень
квітеньжовтень
Квітеньчервень
Січень Грудень
Січень Грудень
Січень Грудень
Квітеньжовтен
Квітеньжовтень
Квітеньлипень
Квітеньжовтень
Квітеньжовтень
Травеньлистопад
Січень-

20

сміття , грунтових та інших наносів шляхом їх
підмітання та миття , посипання сипучим матеріалом
Очищення від реклам та об’яв об’єктів благоустрою

грудень
10,0

Разом

2 563,2

Січеньгрудень

VІ.Очікувані результати виконання Програми
В результаті виконання Програми очікується :
- покращення санітарного стану територій села Нові Петрівці та створення кращих
умових для життєдіяльності його мешканців;
- зменшення шкідливого впливу побутових відходів на навколишнє природнє
середовище та здоров’я людини;
- створення умов для очищення села від забруднення випадковим сміттям та
огранічними відходами (листя, гілля), піску і сміття з доріг та пішохідних доріжок ;
- збільшення терміну придатності об’єктів зовнішнього благоустрою за рахунок
виконання робіт з поточного ремонту та послуг із технічного обслуговування.
Програма приймається на 2017 рік, але може бути переглянутою чи продовженою в
разі потреби.
До програми можуть бути внесені зміни та доповнення у порядку, встановленому
чинним законодавством України та нормативними актами.
VII Контроль за виконанням програми
Загальне управління та контроль в процесі здійснення цієї програми покладено на
виконавчий комітет Новопетрівської сільської ради та на постійні комісії ради.

Секретар сільської ради

С.О.Костюк

Додаток № 4
до рішення Новопетрівської сільської ради
від 23.12.2016 №584
Програма
«Оздоровлення та відпочинку дітей
села Нові Петрівці на 2017 рік».
I.Загальні положення
Турбота про здоров’я дітей є одним з основних показників ставлення держави до
проблем підростаючого покоління.
Разом з тим, саме стан справ у цій сфері викликає занепокоєння. Упродовж
останніх років як у Вишгородському районі, так і в селі Нові Петрівці зберігається
тенденція до погіршення стану здоров’я дітей, зумовлена негативними факторами
соціально-економічного, екологічного та психоемоційного характеру. Вплив постійно
діючих факторів ризику, в тому числі стресові перевантаження, зокрема, у шкільному віці,
призводить до порушення механізму саморегуляції фізіологічних функцій і сприяє
розвитку у дітей хронічних захворювань.
Залишається високим рівень інвалідності серед дітей, що є одним з найбільш
несприятливих явищ у комплексі характеристик стану здоров’я та соціального
благополуччя населення. Не вдається уникнути тенденції до зростання кількості дітейсиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.
Конвенцією ООН про права дитини, ратифікованою Верховною Радою України,
проголошено, що діти мають не тільки особливі потреби, а й громадські, політичні,
соціальні, культурні та економічні права. Одним із найважливіших стратегічних завдань
нашої держави в забезпеченні соціального захисту дитинства є реалізація її права на
оздоровлення та відпочинок.
Терміни, які використовуються у Програмі оздоровлення та відпочинку дітей
Київської області на 2012-2017 роки (далі - Програма), визначені відповідно до Закону
України „Про оздоровлення та відпочинок дітей”:
відпочинкова зміна – період перебування дитини в дитячому закладі
оздоровлення та відпочинку не менше 14 днів;
оздоровча зміна – період перебування дитини в дитячому закладі оздоровлення
та відпочинку не менше 21 дня, протягом якого дитина отримує послуги з оздоровлення та
відпочинку;
тематична зміна – оздоровча або відпочинкова зміна, протягом якої дитина, крім
послуг з оздоровлення та відпочинку, отримує комплекс додаткових послуг, спрямованих
на розвиток її здібностей та інтересів за напрямами позашкільної освіти, фізичної
культури та спорту, соціальної реабілітації, соціального захисту тощо за спеціальною
програмою;
відпочинок – комплекс спеціальних заходів соціального, виховного, медичного,
гігієнічного, спортивного характеру, що забезпечують організацію дозвілля дітей,
відновлення фізичних і психічних функцій дитячого організму, сприяють розвитку
духовності та соціальної активності дітей, що здійснюються в дитячому закладі
оздоровлення та відпочинку протягом відпочинкової зміни;
оздоровлення – комплекс спеціальних заходів соціального, виховного,
медичного, гігієнічного, спортивного характеру, спрямованих на поліпшення та зміцнення
фізичного і психічного стану здоров'я дітей, що здійснюються в дитячому закладі
оздоровлення та відпочинку протягом оздоровчої зміни;

діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, – діти-сироти
та діти, позбавлені батьківського піклування; діти-інваліди; діти, потерпілі від наслідків
Чорнобильської катастрофи; діти, батьки яких загинули від нещасних випадків на
виробництві або під час виконання службових обов'язків; діти з багатодітних та
малозабезпечених сімей; діти з сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах;
діти з неповних родин, які потребують соціально-педагогічної підтримки; талановиті та
обдаровані діти (переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних олімпіад, конкурсів,
фестивалів, змагань, спартакіад, відмінники навчання, лідери дитячих громадських
організацій), бездоглядні та безпритульні діти; діти, що постраждали внаслідок стихійного
лиха, техногенних аварій, катастроф; діти працівників агропромислового комплексу та
соціальної сфери села; діти учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб.
діти, які потребують особливих умов для оздоровлення, – діти з особливими
фізичними та психічними потребами, які не можуть перебувати в закладах оздоровлення
та відпочинку самостійно, потребують індивідуального догляду та створення спеціальних
умов;
послуги з оздоровлення – комплекс спеціальних заходів соціального, виховного,
медичного, гігієнічного, спортивного характеру, що надаються дитячим закладом
оздоровлення та відпочинку і спрямовані на відновлення та поліпшення фізичного і
психічного стану здоров'я дитини;
відпочинкові послуги – заходи, спрямовані на організацію дозвілля дітей з дотриманням
періоду активного та пасивного відпочинку, організацію раціонального харчування та
забезпечення відповідними до вимог умовами проживання
ІІ. Мета і основні завдання Програми.
Метою Програми є створення сприятливих умов для якісного оздоровлення та відпочинку
дітей, які проживають та навчаються на території села Нові Петрівці (далі – діти).
Основні завдання Програми:
*збільшення чисельності дітей, охоплених організованими формами оздоровлення та
відпочинку;
*удосконалення мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;
*поліпшення матеріально-технічного, науково-методичного забезпечення діяльності
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;
*створення оптимальних умов для безпечного та ефективного перебування дітей у
дитячих закладах оздоровлення та відпочинку;
*створення умов для зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей шляхом належної
організації оздоровлення та відпочинку;
*створення сприятливих умов для реалізації соціально-педагогічних, медико-оздоровчих
інноваційних проектів оздоровлення та відпочинку дітей;
*створення умов для ефективного оздоровлення та відпочинку дітей – інвалідів, які не
можуть обходитись без сторонньої допомоги;
*зміцнення кадрового потенціалу та підвищення престижу праці в дитячих закладах
оздоровлення та відпочинку;
ІІІ. Фінансове забезпечення реалізації Програми.
Фінансове забезпечення реалізації Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого
бюджету.
ІУ. Строки виконання Програми.
Виконання Програми передбачається здійснити протягом 2017 року.

V. Основні заходи щодо забезпечення виконання Програми.
№
п/п

Зміст

Витрати на закупівлю путівок
(послуг
з
оздоровлення)
та
транспортні послуги на перевезення
дітей (проїзд)
ВСЬОГО:
1.

Відповідальні
Новопетрівський
сільський
центр соціальних служб
для сім`ї, дітей та молоді

Обсяги
фінансування
тис.грн.
195,0

195,0

1. Спільно з районною державною адміністрацією вжити заходів щодо належної
підготовки до оздоровлення та відпочинку дітей, насамперед дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей з багатодітних та
малозабезпечених сімей, діти, потерпілі від наслідків Чорнобильської катастрофи, дітей
працівників військовослужбовців і правоохоронних органів, які загинули під час
виконання службових обов’язків, дітей з девіантною поведінкою, дітей, які перебувають
на диспансерному обліку, діти, сім’ї яких перебувають у складних життєвих обставинах,
талановитих та обдарованих дітей (переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних
олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінники навчання, лідери дитячих
громадських організацій), бездоглядних та безпритульних дітей, дітей, що постраждали
внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф, дітей батьки яких безробітні
або втратили роботу внаслідок економічної кризи в Україні, дітей з неповних родин, які
потребують соціально-педагогічної підтримки, дітей учасників АТО, дітей, один із батьків
яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових
дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва,
одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних
конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в
антитерористичній операції, дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій
громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних
під час масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо
переміщені особи та забезпечити їх послугами з оздоровлення та відпочинку.
2. Сприяти наданню послуг з оздоровлення та відпочинкових послуг дітям працівників
агропромислового комплексу та соціальної сфери села району.
3. Сприяти забезпеченню супроводу груп дітей на оздоровлення та відпочинок під час їх
перевезення до місць оздоровлення та відпочинку, а також у зворотному напрямку з
розрахунку: 1 супроводжуючий на 15 дітей та на кожну групу від 30 до 45 дітей додатково
1 медичний працівник.
4. Сприяти підбору та участі у тематичних змінах ДП МДЦ „Артек” та ДПУ УДЦ
„Молода гвардія” переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних олімпіад,
конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінників навчання, лідерів дитячих
громадських організацій.
5. Забезпечити транспортними послугами дітей, які направляються на оздоровлення та
відпочинок до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку та в зворотному напрямку.
6. Сприяти залученню підприємств, установ та організацій усіх форм власності,
благодійних організацій та фондів щодо надання фінансової і матеріальної допомоги в
організації літнього оздоровлення та відпочинку дітей соціально незахищених категорій.
7. Сприяти організації роботи наметових, спортивних, оборонно-спортивних та
спортивно-туристичних таборів з метою охоплення активними формами відпочинку учнів
дитячо-юнацьких спортивних закладів, а також підлітків з девіантною поведінкою та
юнаків, які планують стати військовослужбовцями.

8. Здійснювати заходи щодо розширення мережі дитячих закладів відпочинку з денним
перебуванням, праці і відпочинку, а також сприяти діяльності учнівських трудових
об’єднань та молодіжних трудових загонів.
9. Забезпечити оздоровлення та відпочинок вихованців дитячих будинків сімейного типу
та прийомних дітей з батьками-вихователями.
10. Сприяти залученню до роботи з дітьми у дитячих закладах оздоровлення та
відпочинку кваліфікованих медичних та педагогічних працівників.
11. Сприяти забезпеченню високого рівня безпеки та надійності транспортного
обслуговування дітей під час перевезення їх до місць відпочинку і у зворотному
напрямку.
VІ. Очікувані результати виконання Програми.
Збільшити кількість дітей, охоплених організованими формами оздоровлення та
відпочинку, а саме:
- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
- дітей-інвалідів;
- дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей;
- дітей з девіантною поведінкою;
- дітей працівників органів внутрішніх справ, військовослужбовців, які загинули під час
виконання службових обов’язків;
- дітей, які перебувають на диспансерному обліку;
- дітей, які постраждали внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС;
- талановитих та обдарованих дітей (переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних
олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінників навчання, лідерів
дитячих громадських організацій);
- бездоглядних та безпритульних дітей;
- дітей, що постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф;
- дітей, батьки яких безробітні або втратили роботу в наслідок економічної кризи в
Україні;
- дітей з сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах;
- дітей з неповних родин, які потребують соціально-педагогічної підтримки;
- дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села;
- дітей учасників АТО, діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі
проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер
внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення
антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок
захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції, діти, один із
батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок
поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського
протесту
- дітей, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи
VII. Контроль за виконанням Програми
Загальне управління та контроль в процесі здійснення цієї програми покладено на
виконавчий комітет Новопетрівської сільської ради та на постійні комісії ради.
Директор центру

Т.В.Кот

Додаток № 5
до рішення Новопетрівської сільської ради
від 23.12.2017 року № 584
Програма
«Підтримка футбольного клубу
«МЕЖИГІР’Я» на 2017 рік».
1. Загальні положення
Футбол як вид спорту є складовою частиною виховного процесу дітей і підлітків,
учнівської та студентської молоді і відіграє важливу роль у зміцненні здоров'я, підвищенні
фізичних і функціональних можливостей організму людини, забезпеченні здорового
дозвілля, збереженні тривалості активного життя дорослого населення.
Проведення певної роботи, яка пропагує здоровий спосіб життя серед широких
верств населення, спрямовує на стабілізацію розвитку футболу, створення програмних
підходів та пріоритетних напрямів фізичного виховання, фізичної культури і спорту, які б
забезпечували ефективний розвиток футболу в сучасних умовах. Програма підготовлена
відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Закону України
«Про фізичну культуру і спорт в Україні».
2. Мета та основні завдання Програми.
Мета програми полягає у створенні необхідних соціально-економічних,
нормативно-правових, організаційно-технічних умов для розвитку футболу в с. Нові
Петрівці.
Основними завданнями Програми є:
*Впровадження здорового способу життя в повсякденне життя мешканців села та
забезпечення зайнятості населення у вільний час.
*Розширення і удосконалення бази футболу (розвиток футболу серед учнівської молоді та
ветеранів).
*Залучення населення до масової гри у футбол та збільшення чисельності вболівальників
на футбольних матчах.
*Підвищення ефективності інформаційного забезпечення і впровадження нових
організаційних форм пропаганди футболу.
Завдання та реалізація програми здійснюються за такими напрямами:
- Дитячо-юнацький футбол
 Створення належних умов для проведення занять з футболу для дитячо-юнацької
команди.
 Організація змагань дитячої команди, в обласній дитячо-юнацькій футбольній лізі.
 Створити належні умови, для зростання ефективності роботи тренерів дитячої
команди з футболу.
 Забезпечити участь дитячо-юнацьких команд району в обласних змаганнях.
 Забезпечити підвищення кваліфікації тренерів дитячо-юнацької команди.
 Щорічно підводити підсумки роботи тренерів команди та відзначати кращого
тренера та гравців команди.
- Професійний футбол
 Сприяти створенню необхідних матеріально-технічних та соціально-побутових
умов для подальшого професійного росту гравців та підготовки їх до участі в
командах майстрів.
 Вести професійну підготовку футболістів-резервістів для професійних команд
- Любительський (аматорський) футбол
 Сприяти створенню любительських футбольних команд.
 Сприяти забезпеченню участі любительських футбольних команд села в районних

та обласних змаганнях.
 Надавати методичну та практичну допомогу в організації і проведенні
любительських змагань з футболу в селі.
- Футбол серед спортсменів ветеранів
 Розробити план заходів щодо вдосконалення системи проведення в районі змагань
з футболу серед спортсменів ветеранів.
 Продовжити роботу щодо формування команд спортсменів ветеранів.
 Забезпечити участь команд ветеранів в обласних змаганнях.
3. Фінансове забезпечення реалізації Програми.
Фінансове забезпечення реалізації Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого
бюджету.
4. Строки виконання Програми.
Виконання Програми передбачається здійснити протягом 2017 року.
5. Заходи щодо забезпечення виконання Програми.
№ п/п Зміст

1

Обсяги
фінансування
(грн.)

придбання футбольної форми для команд та взуття
195 000,0

4

придбання футбольного інвентаря

50 000,0

6

Послуги по перевезенню команд

70 000,0

ВСЬОГО

315 000,0

6. Очікуванні результати.
В результаті виконання Програми очікується:
- залучення більшої кількості населення до занять активними видами спорту;
- залучення мешканців села до здорового способу життя;
- створення належних умов для проведення тренувань, змагань з футболу.
7.Контроль за виконанням Програми
Загальне управління та контроль в процесі здійснення цієї програми покладено на
виконавчий комітет Новопетрівської сільської ради та на постійні комісії ради.

Директор

А.М. Старенький

Додаток № 6
до рішення Новопетрівської сільської ради
від 23.12.2016 року № 584
Програма
«Розвиток дорожньої інфраструктури села Нові Петрівці в 2017 році.»
1. Загальні положення.
Програма розроблена відповідно до ст.91 Бюджетного Кодексу України, ст. 26 Закону
України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховує звернення громадян про
подальший розвиток села Нові Петрівці, проведення поточного та капітального ремонту
покриття автомобільних доріг та утримання доріг села Нові Петрівці.
2. Мета Програми.
Метою програми є створення належних умов для проживання населення с. Нові Петрівці,
покращення стану доріг населеного пункту та раціональне використання бюджетних
коштів.
3. Строки та етапи виконання Програми
Програма розроблена на рік, з січня по грудень 2017 року.
4. Фінансове забезпечення реалізації Програми.
Фінансове забезпечення реалізації Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого
бюджету.
5. Заходи щодо реалізації Програми.
1.Капітальний ремонт дороги по вул. Лермонтова 2 – 1 821,707 тис.грн.;
2.апітальний ремонт дороги по вул. Валківська – 1 841,738 тис.грн.;
3.Капітальний ремонт дороги по вул. Гречка 2– 611,226 тис.грн.;
4.Капітальний ремонт дороги по вул. Садова – 452, 0 тис.грн.;
5.Капітальний ремонт дороги по вул. Леніна-Ново-Київська –470,810 тис.грн.;
6.Капітальний ремонт дороги по вул. Спаська – 1 282,944 тис.грн.

6. Очікуванні результати.
У ході виконання Програми очікується досягнення наступних показників:
- створення належних умов для проживання населення с. Нові Петрівці;
- проведення поточного ремонту доріг відповідно до потреб громади;
- збільшення терміну придатності об’єктів зовнішнього благоустрою за рахунок
виконання робіт з поточного та капітального ремонту.
7. Контроль за виконанням Програми
Загальне управління та контроль в процесі здійснення цієї програми покладено на
виконавчий комітет Новопетрівської сільської ради та на постійні комісії ради.

Секретар сільської ради

С.О.Костюк

Додаток № 7
до рішення Новопетрівської сільської ради
від 23.12.2016 року № 584
Програма
«Культурно-масових заходів у селі Нові Петрівці на 2017 рік»
1. Загальні положення
Актуальність та необхідність створення такої Програми переконливо підкріплюється
Конституцією України, Указами Президента України та Постановами Кабінету Міністрів
України щодо святкування державних, професійних та місцевих свят.
В основу Програми покладені державні стратегії та основні напрямки розвитку
культури. Положення Програми максимально враховують суспільні потреби громади села
Нові Петрівці.
Культура є ключовим елементом гармонійного й динамічного розвитку країни та
суспільства. Розвиток культури міста спрямований на відродження і збереження
національної української культури, національно-патріотичного виховання, забезпечення
свободи творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, професійної та
аматорської творчості, реалізацію прав громадян на доступ до культурних цінностей,
створення умов розвитку культури.
Ця програма визначає основні напрямки подальшого вдосконалення форм та методів
проведення заходів, присвячених державним та місцевим святам, а також заохочення за
заслуги перед громадою міста протягом 2017 р.
Програма має на меті реалізацію єдиної політики в сфері організації тематичних
заходів, розвиток традиційної української культури, підтримку народної творчості,
обдарованих дітей та молоді.
Необхідність підвищення рівня духовності серед населення села, формування у
мешканців поваги до культурно-етнографічної спадщини краю, нових сучасних
українських традицій обумовлюється як загальнодержавними, так і суто місцевими
аспектами, а саме:
— проголошенням культурологічної політики, як одного з пріоритетних напрямків
розвитку духовності;
— виховання правової культури, поваги до Конституції України, Законів України,
державної символіки — Герба, Прапора, Гімну України та історичних цінностей;
— сприяння набуттю молоддю соціального досвіду, успадкування духовних
та культурних надбань українського народу;
— підвищенням ролі духовності, яка істотно впливає на широкий загал населення,
економіку, суспільно-політичну ситуацію в селі;
— можливостями розкривати розмаїття народної творчості, виявляти і плекати
талановитих людей, а особливо молодь;
— залученням широкого кола мешканців села до проведення свят (як крок до
розвитку місцевого самоврядування);
На сьогодні існує нагальна потреба проведення якісних змін у сфері культурного
життя села на основі використання сучасних підходів, об’єднання зусиль органів
місцевого самоврядування, зацікавлених організацій та громади села. В умовах дефіциту і
обмеженого фінансування, дуже важливо зробити все, аби форми та зміст проведення
свят, традицій та обрядів жили, розвивались та удосконалювались.

Здійснення даної Програми створить всі умови для реалізації культурно-просвітніх
проектів, розширить діапазон творчого спілкування колективів художньої самодіяльності,
зміцнить дружні зв’язки з громадами Київщини та України.
2. Мета і завдання Програми
Основною метою Програми є забезпечення належної організації відзначення
державних, сільських культурно-масових заходів, професійних свят, ювілейних дат,
заохочення за заслуги перед громадою села,
створення сприятливих умов для
професійної, самодіяльної, художньої творчості, організація культурно-мистецьких
заходів, концертів, тематичних заходів, фестивалів, 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, відродження і розвиток народних промислів.
Основними завданнями Програми є створення додаткових організаційних,
фінансових і матеріально – технічних умов для виконання мети Програми.
3. Основні напрямки Програми
Передбачаються наступні напрямки реалізації мети Програми:
подальше вдосконалення форм та методів проведення заходів, присвячених
державним, професійним та місцевим святам;
 пошук нових напрямків діяльності центрів творчості відповідно до вимог
сучасності, організація нових художніх колективів;
 широке залучення спонсорів і меценатів до організації масових заходів,
інвестування у культурну галузь;
 організація виставок, ярмарків народно-прикладного мистецтва, популяризація
призабутих ремесел, відродження традиційних для регіону видів народновжиткового мистецтва;
 побудова сценічних майданчиків, літніх театрів, розважально-танцювальних
об’єктів;
 проведення соціальних акцій з метою інформування населення щодо соціальних
проблем та ін., залучення активної молоді до організації та проведення акцій;
 сприяння розвитку творчих здібностей населення, виявлення талановитої
особистості, росту активності громадян у підвищенні культурного іміджу села;
 здійснення заходів щодо збереження, відродження та розвитку народних художніх
промислів;
 збільшення відсотку охоплення дітей естетичним вихованням;
 Видатки на поліграфічні роботи,
4. Заходи і завдання щодо реалізації Програми.
Відзначення державних свят, визначних подій держави, які встановленні актами
Президента України, Кабінету Міністрів України; відзначення обласних свят та подій,
відзначення ювілейних дат підприємств, установ, організацій та окремих осіб із
врученням Почесних грамот, Подяк. Виготовлення бланків Почесних грамот виконавчого
комітету Новопетрівської сільської ради ,«Почесний громадянин села» для відзначення та
заохочення підприємств, установ, організацій та окремих осіб; придбання подарунків,
сувенірів, квіткової продукції для урочистих заходів ; послуги по монтажу та демонтажу
сцени, звукового обладнання ; виготовлення друкованої продукції.

5. Фінансове забезпечення Програми.
Реалізація даної програми базуватиметься на виконанні відповідних заходів,
фінансування яких здійснюватиметься у 2017 році за рахунок коштів загального фонду
сільського бюджету на суму не менше 50 045 грн. та інших джерел не заборонених
законодавством відповідно до реальних потреб.
6. Очікувані результати та строк дії Програми
Відповідно до мети Програми у 2017 році планується проведення наступних заходів:
№
Назва заходу
п/п
Січень
1.
День Соборності України
Березень
2.
Міжнародний жіночий день
Квітень
3.
Вшанування пам’яті Чорнобильської трагедії
4.

День довкілля

5.
6.

Свято День матері
День Перемоги

Травень
Червень
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13
14
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.

Міжнародний день захисту дітей
День медичного працівника
День скорботи і вшанування пам'яті жертв Великої Вітчизняної війни
День молоді
День Святої Тройці
Участь у заходах з нагоди відзначення Дня Конституції України
Липень
День родини 8.07
День хрещення Київської Русі 28.07.
Серпень
Участь у заходах з нагоди відзначення Дня Державного прапора України
Участь у заходах з нагоди відзначення Дня Незалежності України
Вересень
День Знань
День фізичної культури і спорту
День довкілля
Жовтень
Міжнародний день людей похилого віку
День захисника України, День Українського козацтва
Заходи по відзначенню річниці визволення України від німецько-фашистських
загарбників
Листопад
День пам'яті жертвам голодомору та політичних репресій в Україні
День Гідності і Свободи
Грудень
День боротьби зі СНІДом
Міжнародний день інвалідів

27.
28.
29.
30.
31.

День Збройних сил України
День місцевого самоврядування
День вшанування ліквідаторів аварії на ЧАЕС
Проведення свята Миколая
Організація новорічних та різдвяних свят
Дія цієї програми розрахована на 2017 рік.

7. Контроль за виконанням програми
Загальне управління та контроль в процесі здійснення цієї програми покладено на
виконавчий комітет Новопетрівської сільської ради та на постійні комісії ради.

Секретар сільської ради

С.О.Костюк

Додаток № 8
до рішення Новопетрівської сільської ради
від 23.12.2016 року № 584
Програма
«Підтримки сім`ї на 2017 рік».
І. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма.
Програма соціальної підтримки сімей розроблена з метою утвердження духовно і
фізично здорової, матеріально та соціально благополучної сім’ї, забезпечення виконання
сім’єю основних функцій, надання якісної та комплексної соціальної допомоги сім’ям,
дітям та молоді, які опинилися у складних життєвих обставинах, створення умов для
вибору місцевими жителями позитивних життєвих орієнтирів та подолання кризових
явищ, всебічного та гармонійного розвитку молодого покоління, розкриття його
здібностей та творчого потенціалу, утвердження здорового способу життя.
Сім’я є найважливішим соціальним інститутом суспільства, завжди виступає моделлю
конкретного історичного періоду, його розвитку і відбиває його моральні і духовні
суперечності, постійно відчуває на собі всі зміни, які відбуваються у суспільстві, і
відповідно через членів сім’ї впливають на його розвиток.
Економічні, політичні, соціальні перетворення, перехід до ринкової економіки, які
відбуваються в Україні, призвели до соціально-економічної кризи в країні, що охопила всі
сфери життєдіяльності суспільства і не могла на позначитися на функціонуванні сім’ї.
Сім’я, як підсистема суспільства також перебуває у стані гострої кризи, що звичайно
впливає на виконання нею основних функцій, тобто на життєдіяльність сім’ї, матеріальноекономічне становище, житлово-побутові умови, морально-психологічний клімат і
духовність сім’ї, народження та виховання дітей, організацію відпочинку та вільного часу.
Складним у сучасних умовах є становлення молодої сім’ї, яка опинилася у скрутних
матеріальних, житлово-побутових, соціально-психологічних умовах, що позначається на
реалізації нею такої функції, як репродуктивна і виховна. Стали поширеними деформовані
шлюбно-сімейні процеси, молодь не хоче офіційно реєструвати шлюб, народжувати дітей,
відкладаючи це до кращих часів. Складність ситуації, у якій перебуває сім’я, крім
наведених чинників зумовлена ще й такими розповсюдженими в сучасному світі
явищами, як алкоголізм та наркотизація населення.
Актуальними є проблеми планування сім’ї, збереження репродуктивного здоров’я
населення. Зростання кількості розлучень, конфліктів між подружніми парами, батьками
та дітьми свідчить про нестабільність взаємостосунків, перебування сімей у стресових
ситуаціях, дефіцит позитивних емоцій, що позначається на соціальній активності людини,
її працездатності, збільшує кількість дитячих захворювань, сприяє появі
важковиховуваності, алкоголізації, наркотизації підлітків та молоді. Все це може
позначитися на системі сімейного виховання, мета якого – передача молодому поколінню
соціального досвіду, знань, норм, умінь та навичок, необхідних для нормальної
життєдіяльності.
Соціальна ситуація, в якій перебуває сучасна сім’я, призводить до того, що в процесі
сімейного виховання батьки стикаються із рядом проблем. Вимоги сучасного суспільства
поліпшити якість сімейного виховання, відповідальність батьків за виховання дітей
стикаються з проблемами матеріальної небезпечності сім’ї, зосередження батьків на
пошук роботи, коштів на задоволення фізичних потреб дітей, самоусунення школи від
проблем сімейного виховання, зруйнування системи педагогічної освіти батьків,
недоступність позашкільних закладів для розвитку творчих здібностей дітей, організації
їхнього вільного часу. Отже духовний розвиток дитини часто залишається поза увагою
батьків.

Внаслідок зростання кількості розлучень, деформації шлюбно-сімейних відносин,
нестабільність шлюбів, збільшується кількість неблагонадійних сімей, в яких
створюються умови для негативного формування особистості дитини. Вище перелічені
проблеми життєдіяльності сучасної сім’ї в Україні виникли в наслідок соціальноекономічної кризи суспільства.
Актуальність розроблення та прийняття цієї Програми зумовлена необхідністю
підготовки майбутніх батьків до виконання соціальних ролей чоловіка і дружини, батька і
матері, підвищення загальнокультурного і педагогічного рівня, подолання існуючих
проблем та надання допомоги сім’ям, які потрапили в складні життєві обставини.
Зростання кількості неповнолітніх матерів, розвиток негативних явищ у молодіжному
середовищі: правопорушень, наркоманії, алкоголізації, захворювань, що передаються
статевим шляхом, непідготовленості молоді до сімейного життя, психологічні труднощі у
суспільстві призвели до деформації життєдіяльності, недостатнього виконання сім’єю її
основних функції. Тому завдання полягає у подальшому розвитку сімейної політики, як
системи механізмів, за допомогою яких держава створює умови для забезпечення
життєдіяльності сім’ї, її захисту, розвитку та соціальної підтримки.
Всі вищезазначені проблеми вимагають від держави, суспільства вжити необхідних
заходів щодо запровадження системи соціального захисту родини, створення матеріальнотехнічної умов щодо розвитку і зміцнення сім’ї, соціальної підтримки кожного її члена в
усіх сферах життєдіяльності.
2. Мета і основні завдання Програми
Мета цієї програми полягає у:
 створенні правових, соціальних і економічних умов для належного функціонування
та розвитку сім`ї;
 утвердженні духовно та фізично здорової, матеріально та соціально благополучної
сім`ї, забезпечення виконання сім’єю основних її функцій;
 соціальній підтримці сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах;
 сприянні соціальній адаптації дітей-сиріт, та дітей, позбавлених батьківського
піклування, шляхом влаштування їх у прийомні сім`ї та дитячі будинки сімейного
типу.
Основні завдання Програми:
 зміцнення правових, моральних та матеріальних засад сімейного життя;
 запровадження правової, психолого-педагогічної та організаційно-методичної
системи з метою створення оптимальних соціально-економічних умов для
повноцінного виховання дітей у сім`ї;
 створення системи цілеспрямованої підготовки майбутніх батьків до подружнього
життя, підвищення рівня психолого-педагогічної культури громадян;
 забезпечення соціальних заходів, спрямованих на вихід сімей із складних життєвих
обставин;
 поширення соціальної реклами щодо пропаганди позитивного іміджу сім`ї та її
соціальної підтримки, популяризації сімейного життя, формування національних
сімейних цінностей з питань здорового способу життя та збереження
репродуктивного здоров’я;
 проведення інформаційних кампаній, спрямованих на пропаганду національного
усиновлення, пошук та виявлення потенційних прийомних батьків та батьківвихователів та мотивацію їх до створення прийомних сімей та дитячих будинків
сімейного типу;
 забезпечення соціального супроводу різних категорій сімей, прийомних сімей;
 cсприяння дотриманню державних гарантій щодо дітей, які влаштовані у прийомні
сім`ї та під опіку чи піклування громадян;

 попередження соціального сирітства;
 Реінтеграція новонароджених дітей, від яких відмовилися батьки, та дітей віком до 3
років з будинків дитини у сімейне оточення (батькам, у прийомні сім`ї, дитячі
будинки сімейного типу, встановлення опіки, усиновлення) .
1. Термін дії Програми
Сільська Програма підтримки сім`ї розрахована на 2017 рік. Координація діяльності
з виконання програми покладається на Новопетрівський сільський центр соціальних
служб для сім`ї, дітей та молоді.
2. Фінансове забезпечення виконання Програми
Необхідний орієнтовний обсяг фінансування на увесь термін виконання Програми.
Заходи Програми будуть реалізуватися у межах асигнувань, передбачених в
кошторисі Новопетрівського сільського центру соціальних служб для сім`ї, дітей та
молоді, а також з інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
3. Очікувані результати реалізації Програми
Реалізація сільської Програми підтримки сім`ї на 2017 рік дасть змогу:
- удосконалити механізм підтримки різних категорій сімей, створити правові передумови
для повноцінного функціонування кожної сім`ї;
- запровадити систему інтегрованої соціальної допомоги, заснованої на першочерговому
сприянні та реалізації власних можливостей членів сім`ї, створити сприятливі умови для
використання їх трудового потенціалу;
- сформувати у суспільстві потребу у відповідальному ставленні громадян до збереження
свого здоров’я;
- підвищити рівень готовності молоді до подружнього життя та виконанні функцій батька
та матері;
- удосконалити систему запобігання насильству в сім`ї та створити дієву систему надання
допомоги жертвам насильства;
- підвищити рівень обізнаності громадськості про розвиток сімейних форм виховання;
- влаштування дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до прийомних
сімей , дитячих будинків сімейного типу;
- удосконалити механізм психологічної, юридичної, інших видів допомоги з питань
шлюбу, сім`ї та виховання дітей, розширення сфери культурних послуг;
- підвищити рівень психолого-педагогічної культури молоді у сфері сімейних стосунків;
- зменшення кількості розлучень молодих сімей;
- зменшення кількості випадків відмов матері від новонародженої дитини;
- зменшення кількості злочинів, пов’язаних із насильством у сім`ї;
- поліпшити якість соціальних послуг сім’ям, які перебувають у складних життєвих
обставинах.

Програма «Підтримки сім’ї»
№
п/п

Зміст

Відповідальні

1

Реалізація підпрограми « Батьківський
місточок» - школа для сімей які очікують
дитину. Оплата послуг залученого
спеціаліста (медичного працівника).
Придбання канцтоварів, наочного приладдя,
подарунків, створення та розміщення
інформаційної продукції.
Підтримування обдарованих дітей з
соціально-незахищених категорій сімей,
шляхом проведення конкурсів, виставок
фестивалів, квестів тощо
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.

Новопетрівський сільський
центр соціальних служб для сім`ї,
дітей та молоді

22 700.00

Новопетрівський сільський
центр соціальних служб для сім`ї,
дітей та молоді

5 000.00

Новопетрівський сільський
центр соціальних служб для сім`ї,
дітей та молоді

30 000.00

Організація свят та надання подарунків до:
- Дня св. Миколая, Новорічних свят для
дітей що перебувають в складних життєвих
обставинах;
- проведення Міжнародного Дня сім’ї;
- надання допомоги до Великодня;
- надання допомоги до Дня інваліда;
- до Дня знань
Реалізація підпрограми «Батьківство в
радість». Придбання канцтоварів, створення
та розміщення інформаційної продукції

Новопетрівський сільський
центр соціальних служб для сім`ї,
дітей та молоді

56 100.00

Новопетрівський сільський
центр соціальних служб для сім`ї,
дітей та молоді

14 000.00

6

Організація круглих столів, семінарів,
тренінгів тощо

7.

Реалізація підпрограми молодіжного клубу
«Як стати успішним». Придбання
канцтоварів, призів, транспортні витрати
Реалізація підпрограми «Рівний серед
рівних» для сімей, дітей та осіб, які мають
обмежені можливості. Придбання
канцтоварів, створення та розміщення
рекламної та інформаційної продукції,
транспортні витрати
ВСЬОГО:

Новопетрівський сільський
центр соціальних служб для сім`ї,
дітей та молоді
Новопетрівський сільський
центр соціальних служб для сім`ї,
дітей та молоді
Новопетрівський сільський
центр соціальних служб для сім`ї,
дітей та молоді

2

3

4

5

8.

Директор центру

Обсяги
фінансування
тис.грн.

1 000.00
18 000.00
23 200.00

170 000.00

Т.В.Кот

Додаток № 9
до рішення Новопетрівської сільської ради
від 23.12.2016 року №
Програма
«Охорона та раціональне використання земель села Нові Петрівці Вишгородського
району Київської області»
Програма охорони та раціонального використання земель села Нові Петрівці
Вишгородського району Київської області (далі - Програма) розроблена відповідно до
Земельного кодексу України, Закону України «Про охорону земель», Закону України «Про
розмежування земель державної та комунальної власності», Закону України «Про
землеустрій», Постанови Верховної Ради Української РСР «Про земельну реформу» від
18.12.1990 року, Положення про земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених
пунктів, затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від
26.08.1997 р. за № 85.
1. Загальні положення.
1.1. Назва: Програма охорони та раціонального використання земель села Нові Петрівці
Вишгородського району Київської області.
1.2. Мета Програми: Метою цієї програми є запровадження інвентаризації земель села
Нові Петрівці Вишгородського району Київської області 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 органами місцевого
самоврядування – Новопетрівською сільською радою Вишгородського району Київської
області.
Обліковим об’єктом інвентаризації є земельна ділянка, що знаходиться у власності
або користуванні юридичних та фізичних осіб.
Також метою цієї програми є запровадження розмежування земель державної та
комунальної власності на території села Нові Петрівці Вишгородського району Київської
області, що надасть змогу створити умови для реалізації органами державної влади і
місцевого самоврядування конституційних прав власності на землю: здійснити
організаційні та правові заходи щодо розподілу земель на державну і комунальну
власність; забезпечити встановлення меж земельних ділянок вищезазначеної власності в
натурі (на місцевості) згідно із затвердженими проектами розмежування земель державної
і комунальної власності та закріпленням їх межовими знаками.
1.3. Основні задачі Програми:
 вдосконалення регулювання земельних відносин на місцевому рівні;
 визначення кількісного та якісного складу земель;
 одержання достовірної інформації для вирішення питань про припинення права
користування земельними ділянками, що використовуються не за цільовим
призначенням з порушенням земельного законодавства і встановлених вимог або ж
нераціонально;
 аналіз фактично використання земельних ділянок;











вирішення питань про розбіжність місцезнаходження, форми або розміру ділянки,
яка
фактично знаходиться у користуванні, та ділянки, раніше наданої у
користування;
формування повного переліку вільних від забудови ділянок для продажу на
земельних торгах;
отримання повної інформації для обчислення земельного податку та орендної плати;
отримання повної інформації для визначення адрес земельних ділянок, об’єктів,
будівель і споруд;
визначення водоохоронних, рекреаційних та інших зон обмеження обтяження
використання земель.
одержання достовірної інформації для вирішення питань розмежування
повноважень органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо
регулювання земельних відносин
аналіз фактичного використання земельних ресурсів;
формування повного переліку земельних ділянок державної власності;
формування повного переліку земельних ділянок комунальної власності;

1.4. Очікувані результати реалізації Програми













отримання достовірних даних про наявність земель села та розподіл їх за
власниками землі, землекористувачами, категоріями земель, угіддями та видами
економічної діяльності;
виявлення всіх власників землі і землекористувачів (платників податків) в межах
села;
вжиття відповідних заходів з припинення права власності або права користування
на земельні ділянки, що використовуються самовільно або з порушенням
земельного законодавства;
отримання повної інформації для обчислення земельного податку та орендної плати;
отримання повної інформації для визначення адрес земельних ділянок, об’єктів,
будівель і споруд;
визначення водоохоронних, рекреаційних та інших зон обмеження обтяження
використання земель;
вдосконалення регулювання земельних відносин на місцевому рівні;
визначення кількісного складу земель;
одержання достовірної інформації для вирішення питань розмежування
повноважень органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо
регулювання земельних відносин;
аналіз фактичного використання земельних ресурсів;
формування повного переліку земельних ділянок державної власності;
формування повного переліку земельних ділянок комунальної власності;

1.5. Вигодами Новопетрівської сільської ради та держави є:
 залучення та стабілізація надходжень до бюджетів вказаних рівнів;
 регулювання та планування надходжень до бюджетів вказаних рівнів;
 підвищення ефективності використання земельних ресурсів територіальної
громади села Нові Петрівці;
 можливість фінансування життєво необхідних програм соціально-економічного
розвитку села Нові Петрівці.
1.6. Витратами Новопетрівської сільської ради є:
 витрати на виконання та виготовлення відповідної документації з інвентаризації та
розмежування земель державної та комунальної власності на території села Нові

Петрівці здійснюються за рахунок коштів спеціального фонду сільського бюджету.
У відповідності до Закону України № 2182-YI від 13.05.2010 року «Про внесення
змін до ст. 209 Земельного кодексу України» у 2017 році роботи по інвентаризації
земель села Нові Петрівці, виготовлення проекту із землеустрою щодо коригування
та встановлення меж населеного пункту
 з закріпленням їх межовими знаками провести за кошти, що надійшли до місцевого
бюджету від відшкодування втрат земель сільськогосподарського та
лісогосподарського виробництва.
1.7. Виконавці робіт:
 Організація, що буде виконувати землевпорядні роботи по інвентаризації та
розмежування земель державної та комунальної власності на території села Нові
Петрівці буде визначатись на конкурсній основі.
2. ПЛАН ДІЙ ЗА ПРОГРАМОЮ
2.1. Строк реалізації Програми: 2017 рік.
2.2. Управління та контроль за ходом виконання програми здійснює безпосередньо голова
Новопетрівської сільської ради шляхом:
- залучення спеціалізованих організацій для проведення збору інформації та складання
відповідних вихідних матеріалів;
- залучення фахівців управління Держземагенства у Вишгородському районі Київської
області або його правонаступника.
3. ДЖЕРЕЛА ПОКРИТТЯ ВИТРАТ НА РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОГРАМИ
3.1. Фінансування на виконання зазначеної програми здійснюється в межах асигнувань,
передбачених сільським бюджетом та з інших джерел, не заборонених чинним
законодавством.
3.2. Фінансування даної програми буде проводитись за рахунок коштів спеціального
фонду сільського бюджету.
4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
Удосконалення земельних відносин в селі спрямоване на закріплення
конституційного права громадян та юридичних осіб на набуття і реалізацію права
власності на земельні ділянки під контролем органів влади.
Реалізація
Програми
розвитку
земельних
відносин як
комплексу
взаємозв’язаних правових, організаційних, фінансових, науково-технічних та інших
заходів має забезпечити прискорення завершення в селі земельної реформи, а також
створити ефективний механізм регулювання земельних відносин та державного
управління земельними ресурсами.
Виконання Програми дозволить створити умови для удосконалення ведення
державного земельного кадастру, гарантування прав власності на землю, забезпечить
земельно-кадастровою інформацією орган місцевого самоврядування, усіх власників
землі та землекористувачів.
Проведення робіт, пов'язаних з розробкою та складанням планів земельногосподарського устрою населених пунктів, інвентаризацією
земель дасть змогу
упорядкувати відомості про земельні ділянки і землекористувачів, вирішувати питання
забудови, планування і зонування, створити базу даних про ринок землі. Усе це збільшить
надходження до місцевого бюджету .

Проведення цих робіт сприятиме більш відповідальному і господарському
ставленню власників земельних ділянок до їх використання.
Отримання
права власності на земельні ділянки для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка), дасть змогу громадянам реалізувати своє конституційне право власності на
землю, збільшить надходження до бюджету за рахунок інвентаризації присадибних
земельних ділянок та сплати земельного податку.
4. ГОЛОВНИЙ РОЗПОРЯДНИК БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ, ЯКИЙ ПРОПОНУЄ ТА
РЕАЛІЗУЄ ПРОГРАМУ
Заклад
Посада
Новопетрівська сільська рада Вишгородського району Київської Новопетрівський
області
сільський голова
5. ПРАВОВА ОСНОВА РЕАЛІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ
№ Назва нормативного акта
1. Земельний кодекс України

2. Закон України «Про місцеве
самоврядування в Україні»

Розділ, стаття
Ст. 12 Виключна компетенція сільських,
селищних, міських рад;
Ст. 209 Використання коштів, які
надходять у порядку відшкодування втрат
сільськогосподарського і
лісогосподарського виробництва;
Розділ Х Перехідні положення Пункт 12
повноваження щодо розпорядження
землями до розмежування земель державної
та комунальної власності;
ст. 26 Виключна компетенція сільських,
селищних, міських рад;
ст. 33 Повноваження у сфері регулювання
земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища;
Повністю

3. Закон України
«Про землеустрій»
4. Закон України «Про розмежування земель Повністю
державної та комунальної власності»
5. Положення про земельно-кадастрову
Повністю
інвентаризацію земель населених пунктів,
затвердженого наказом Державного
комітету України по земельних ресурсах
від 26.08.1997 р. за № 85

6. Прикінцеві положення.
1. До Програми можуть бути внесені зміни та доповнення з урахуванням прийнятих
нормативно-правових актів, залучення додаткових коштів.
2. Дія Програми може бути пролонгована на наступні бюджетні періоди.

Таблиця №1
До Програми
Потреба у фінансовому забезпеченні заходів, передбачених Програмою,
в 2017 роках

Секретар сільської ради

обласний
бюджет

місцевий
бюджети

власні кошти
землевласників,
землекористувач
ів
та інші джерела

Розроблення
містобудівної
документації
УСЬОГО

державний
бюджет

2

2
Роботи із землеустрою
(топографо- геодезичні)

Обсяг витрат,
усього, тис. грн.

1
1

Найменування заходів

Обсяг робіт,
передбачений на
2017 рік

№
з/п

у тому числі:

3

4

5

6

7

8

1

60,0

60,0

1

199,0

199,0

176,2

176,2

С.О.Костюк

Додаток №10
до рішення Новопетрівської сільської ради
від 23.12.2016 року № 584
Програма
«Охорона навколишнього природного середовища Новопетрівської сільської ради на
2017 рік».
1. Загальні положення.
Одним з найважливіших факторів діяльності у сфері охорони навколишнього природного
середовища села є ліквідація стихійних сміттєзвалищ та утримання в належному стані
благоустрою села, поліпшення екологічної ситуації в селі, здійснення передумови
техногенного середовища, технічного переозброєння виробничого комплексу на основі
впровадження новітніх наукових досягнень, енерго і ресурсозберігаючих технологій,
безвідходних та екологічно безпечних технологічних процесів, застосування
відновлюваних джерел енергії, розв»язання проблем знешкодження і використання всіх
видів відходів.
2. Мета та основні завдання Програми.
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.
3. Фінансове забезпечення реалізації Програми.
Програма розрахована на один рік. Фінансування програми здійснюється за рахунок
коштів, передбачених в спеціальному фонді сільського бюджету села Нові Петрівці на
2017 рік.
4. Основні заходи щодо реалізації Програми.
Ліквідація стихійних сміттєзвалищ; ліквідація наслідків стихійного лиха (буреломів,
сніголамів, вітровалів); проведення роз»яснювальної роботи з населенням по додержанню
належного санітарного стану вулиць, екологічна освіта та виховання; підвищення рівня
благоустрою будинків, прилеглих територій; вживання заходів по запобіганню пожеж у
приватних секторах села, будівлях комунальної власності та на підприємствах села,
збереженню зелених насаджень у селі Нові Петрівці; вирішення питань утилізації
побутових і промислових відходів.
5.Контроль за виконанням Програми
Загальне управління та контроль в процесі здійснення цієї програми покладено на
виконавчий комітет Новопетрівської сільської ради та на постійні комісії ради.

Секретар сільської ради

С.О.Костюк

Додаток №11
до рішення Новопетрівської сільської ради
від 23.12.2016 року №584
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
на 2017 рік».
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. 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 на 20152016 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до вимог Законів України "Про
правові засади цивільного захисту" (із наступними змінами), "Про захист населення
і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" (із
наступними змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2001 № 308
"Про Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання,
ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх
наслідків", спрямована на реалізацію державної політики у сфері захисту населення
і територій села Нові Петрівці Вишгородського району Київської області від
наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.
1.2. Фізико-географічне положення села Нові Петрівці Вишгородського району Київської
області, наявність поблизу штучного водоймища Київського водосховища,
Чорнобильської атомної електростанції, Київської гідроелектростанції, інших
небезпечних об'єктів, широко розгалуженої мережі продуктопроводів, децентралізація
управління та фінансування створюють передумови для виникнення надзвичайних
ситуацій.
2. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ
2.1.Головною метою Програми є створення на території села Нові Петрівці
Вишгородського району Київської області місцевого резерву для використання його у разі
загрози виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру,
ліквідації цих надзвичайних ситуацій та їх наслідків.
2.2.Основні завдання Програми:
- здійснення запобіжних заходів у разі виникнення надзвичайних ситуацій;
- ліквідація надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків;
- проведення невідкладних відновних робіт;
- надання громадянам, постраждалим від наслідків надзвичайних ситуацій, одноразової
матеріальної допомоги для забезпечення їх життєдіяльності;
- розгортання та утримання тимчасових пунктів проживання і харчування громадян.
3. ЗАХОДИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

3.1. Забезпечити накопичення та утримання місцевого резерву на об'єктах, призначених
або пристосованих для їх зберігання, з урахуванням їх оперативної доставки до можливих
зон надзвичайних ситуацій.
3.2. В установленому порядку організовувати зберігання та облік резерву згідно з
нормативно-правовими актами.
3.3. Здійснювати поповнення та накопичення місцевого резерву за встановленими
нормами та відповідно до річних графіків за рахунок сільського бюджету у разі їх
використання під час ліквідації надзвичайної ситуації.
3.4. Забезпечувати порядок використання місцевого резерву чи повного його використання
передбачати у планах щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
залучення резервів наступного вищого рівня.
3.5. У разі недостатньої наявності місцевого резерву чи повного його
використання передбачати у планах щодо ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій залучення резервів наступного вищого рівня.
3.6. Здійснювати відпуск матеріально-технічних цінностей з резерву за рішенням
Новопетрівського сільського голови.
4. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ
4.1. Фінансування Програми для накопичення, утримання та поповнення місцевого
резерву здійснюється за рахунок коштів сільського бюджету.
4.2. Накопичення та поповнення резерву може здійснюватися також за рахунок
добровільних пожертвувань фізичних і юридичних осіб, благодійних організацій та
об'єднань громадян, інших, не заборонених законодавством джерел.
5. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
5.1. У разі прийняття програми буде створено місцевий резерв, виходячи з максимальної
гіпотетичної (прогнозованої) надзвичайної ситуації, характерної для села Нові Петрівці
Вишгородського району Київської області, об'єкта для проведення передбаченого обсягу
робіт з ліквідації її наслідків.
6. ПЕРЕДБАЧУВАНІ ОБСЯГИ ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ
6.1. Видатки на накопичення та утримання місцевого резерву в селі Нові Петрівці
Вишгородського району Київської області на 2017 рік.

№
і/н
1

Найменування
матеріальних цінностей
2

Одиниця
виміру
3

Обсяги
накопичення

Вартість,
(грн.)

4

5

1. Будівельні матеріали, засоби загальногосподарського призначення

Черевики гумові
Разом
2. 3апаси ПММ
1
Дизельне пальне
2
Бензин А-95
3
Бензин А-80
Разом:
Всього
1

штук
літрів
літрів
літрів

10

1000,00
1000,00
1000,00

2 000,0
2 000,0
20 000,0
23 000,0
21 000,0
64 000,0
66 000,0

7.КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ
Загальне управління та контроль в процесі здійснення цієї програми покладено на
виконавчий комітет Новопетрівської сільської ради та на постійні комісії ради.

Секретар сільської ради

С.О.Костюк

Додаток №12
до рішення Новопетрівської сільської ради
від 23.12.2016 року № 584
ПРОГРАМА
«Підтримка та розвитку Новопетрівського сільського будинку культури
на 2017 рік»
Програма «Підтримки та розвитку Новопетрівського сільського будинку культури
на 2017 рік» (далі – Програма) підготовлена відповідно до Конституції України, Законів
України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про Державні цільові програми", "Про
культуру" і має на меті сприяти розвиткові культури в сільській місцевості.
1.Загальні положення
Українське село є носієм духовного багатства та зберігає традиції народу України.
Актуальність розроблення та прийняття Програми зумовлена потребою в невідкладному
вжитті заходів для підтримки й розвитку культури в сільській місцевості. Заклади
культури в сільській місцевості є однією з важливих складових культури, що відіграють
важливу роль у збереженні національної самобутності, формуванні духовних та
естетичних цінностей суспільства.
Законодавством України створені відповідні умови для розвитку закладів культури в
сільській місцевості. Передумовою вирішення проблем їхнього розвитку є напрацювання
та реалізація цієї Програми, яка передбачає систему заходів, спрямованих на покращення
обслуговування населення в сільській місцевості в сучасних умовах.
На території Новопетрівської сільської ради знаходиться Новопетрівський сільський
будинок культури .
Працівники закладу, за допомогою аматорів, учасників художньої самодіяльності,
проводять різні масові заходи. До культурних заходів залучаються діячі культури.
Сучасний стан обслуговування населення в сільських населених пунктах не зовсім
відповідає рівню розвитку культури в умовах розбудови незалежної Української Держави,
культурного та духовного відродження українського народу. Новопетрівський сільський
будинок культури розташовано в окремій сучасній споруді і є осередком організації
дозвілля, розвитку народної творчості та збереження народних традицій. За участю
колективу закладу відбувається організація театральних вистав, концертів народних та
зразкових аматорських колективів, виступів циркових колективів, виставок народних
майстрів та інших культурно-мистецьких заходів.
Нажаль існують певні проблеми які необхідно системно вирішувати :
Основні проблемні питання в галузі культури:
• недостатнє фінансування галузі культури;
• недостатнє охоплення заходами культури мешканців села;
• недостатність сценічних костюмів та обладнання клубу.
2. Основні положення Програми
Метою Програми є:

- створення належних умов для розвитку Новопетрівського сільського будинку
культури для належного культурного обслуговування населення на території
Новопетрівської сільської ради;
- надання мешканцям села соціально рівних можливостей для задоволення культурних
потреб;
- сприяння проведенню культурно-мистецьких заходів, концертів народних та
зразкових колективів.
Основними завданнями Програми є:
•

збереження Новопетрівського сільського будинку на території Новопетрівської
сільської ради та належне його утримання;

•

створення умов для здійснення повноцінної творчої діяльності та культурноосвітнього обслуговування сільського населення ;

•

забезпечення Новопетрівського сільського будинку культури необхідним
обладнанням, сценічними костюмами, комп’ютерною технікою тощо;

•

підтримка організаційних заходів по проведенню культурно – масової роботи
працівниками культури, аматорами, учасниками художньої самодіяльності,
членами трудових колективів сільськогосподарських підприємств, установ і
організацій;

•

надання матеріально-технічної допомоги
культурно-масових заходів в їх проведенні;

•

залучення до участі в сільських культурно – масових заходах громадськості,
трудових колективів підприємств, установ і організацій, приватних
підприємців, дітей та молоді;

•

на виконання повноважень органу місцевого самоврядування у сфері культури
передбачити в місцевому бюджеті фінансування заходів, робіт та послуг, за
переліком основних культурно – мистецьких заходів запланованих виконавчим
комітетом Новопетрівської сільської ради;

•

проведення протягом року заходів приурочених відзначенню професійних,
державних та народних свят, подій місцевого значення, культурно – масових та
просвітницьких заходів, визначних подій в житті членів територіальної
громади;

•

проведення агітаційно – просвітницької роботи серед громадськості по
підтримці розвитку культури в населеному пункті, сприянню проведення
благодійних заходів;

•

впровадження місцевих премій та грантів кращим діячам культури та
учасникам художньої самодіяльності, особам, які сприяють розвитку культури
в населеному пункті.

учасникам

та

організаторам

3. Фінансове забезпечення Програми
Фінансування заходів Програми здійснюється відповідно до чинного законодавства
за рахунок коштів державного, місцевого, районного бюджету, а також інших джерел не
заборонених законодавством.
У 2017 році на фінансування Новопетрівського сільського будинку культури
передбачено субвенцію на поточні витрати з районного бюджету у сумі 729,0 тис.грн..
4. Заходи Програми

Новопетрівський сільський будинок культури забезпечує організацію і проведення
відповідних заходів протягом 2017 року:

№
п/п

Назва заходу
Січень

1.

Організація новорічних та різдвяних свят

2.

День Соборності України
Березень

3.

Міжнародний жіночий день
Квітень

4.

Вшанування пам’яті Чорнобильської трагедії

5.

День довкілля
Травень

6.

День матері

7.

День Перемоги
Червень

8.

Міжнародний день захисту дітей

9.

День медичного працівника

10.

День скорботи і вшанування пам'яті жертв Великої Вітчизняної війни

11.

День молоді

12.

День Святої Тройці

13.

Участь у заходах з нагоди відзначення Дня Конституції України
Липень

14.

День родини

15.

День хрещення Київської Русі
Серпень

16.

Участь у заходах з нагоди відзначення Дня Державного прапора України

17.

Участь у заходах з нагоди відзначення Дня Незалежності України

Вересень
18.

День Знань

19.

День фізичної культури і спорту

20.

День довкілля
Жовтень

21.

Міжнародний день людей похилого віку

22.

День захисника України, День Українського козацтва

23.

День села

24.

Заходи по відзначенню річниці визволення України від німецько-фашистських
загарбників
Листопад

25.

День пам яті жертвам голодомору та політичних репресій в Україні
Грудень

26.

День боротьби зі СНІДом

27.

Міжнародний день інвалідів

28.

День Збройних сил України

29.

День місцевого самоврядування

30.

День вшанування ліквідаторів аварії на ЧАЕС

31.

Проведення свята Миколая

32.

Організація новорічних свят

5. Заходи щодо реалізації Програми.
№ п/п

1.

Придбання (пошив) куліс на сцену

Обсяги
фінансування
(грн.)
198 000,0

2.

Придбання ноутбука.

12 000,0

3.

Придбання радіо мікрофонів, баз.

12 000,0

4.

Придбання та встановлення захисних решіток на вікна

40 000,0

Зміст

5.

Придбання вітрини для кубків

3 000,0

6.

Монтаж, демонтаж ялинки до Нового року.

20 000,0

ВСЬОГО

285 000,0

6. Очікуванні результати
Виконання цієї Програми забезпечить:
- поліпшення якості надання послуг з культурного обслуговування населення, з
урахуванням особливостей села Нові Петрівеці;
- ефективність використання бюджетних коштів та залучення додаткових коштів з
інших незаборонених джерел;
- підтримку проведення культурно-мистецьких заходів;
- збереження закладу культури на території Новопетрівської сільської ради та
оптимізацію їх роботи;
- запровадження нових форм діяльності закладів культури, сприяння широкому
доступові жителів до закладу культури.
7. Організація контролю за виконанням Програми
Основними напрямками контролю за виконанням Програми є аналіз роботи та
інформування з цього питання представників громади.
Загальне управління та контроль в процесі здійснення цієї програми покладено на
виконавчий комітет Новопетрівської сільської ради та на постійні комісії ради.

Директор будинку культури

А.В. Власенко

Додаток 13
до рішення Новопетрівської сільської ради
від 23 грудня 2016 № 584
ПРОГРАМА
підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків
Вступ
Програма підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (далі –
Програма) розроблена на підставі Цивільного кодексу України, законів України «Про
об'єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про особливості здійснення
права власності у багатоквартирному будинку», «Про житлово-комунальні послуги»,
«Про приватизацію державного житлового фонду»; Постанов Кабінету Міністрів «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.
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 перетворень у житловокомунальній сфері, постійне недофінансування запланованих заходів щодо належного
утримання та ремонту житлового фонду, його реконструкції і модернізації призвело до
незадовільного стану житла в селі. Необхідність прийняття Програми обґрунтовується
нагальною потребою забезпечення ефективного управління спільним майном
багатоквартирних будинків.
Удосконалення управління та збереження житлового фонду, його модернізація та
заходи з енергозбереження - одна з найважливіших проблем, що постають перед
сільською владою. Всі, хто працює над реформуванням житлово-комунального
господарства, розуміють, що така довгоочікувана реформа можлива лише за умови самої
активної участі у цій справі ОСББ як нової організаційної форми утримання житла, що
значно краще відповідає реаліям сьогодення.
Потребує вирішення питання підготовки житлових будинків до передачі їх на
самообслуговування ОСББ, виділення допомоги ОСББ на капітальний ремонт
конструктивних елементів та інженерних мереж будинків, де таке обслуговування вже
ведеться ними самостійно. Допомога із місцевого бюджету необхідна як в реалізації
першочергових заходів капітального ремонту, так і у випадку участі ОСББ у впровадженні
проектів за рахунок коштів державного бюджету, грантових коштів та інших форм
фінансової підтримки на умовах співфінансування.
Опис проблеми, на вирішення якої спрямована Програма
Сьогодні житлове господарство села переживає значні труднощі. Збільшується
частина житлового фонду, який можна віднести до застарілої забудови. Матеріальнотехнічна база житлового господарства села вкрай зношена, обладнання застаріле та
енергоємне. Внаслідок допущених помилок при ліквідації КСП ім. Ватутіна, переважна

більшість багатоквартирних житлових будинків, які знаходяться на балансі вказаного
КСП залишилася без балансоутримувача, а комунальні послуги у вигляді утримання
багатоквартирного житлового будинку та прибудинкової території на сьогоднішній день
власникам квартир у таких будинках не надаються.
Обмеженість коштів, що виділяються на капітальний ремонт житлового фонду з
бюджетів всіх рівнів, незадовільний стан житлового фонду та недоліки у системі надання
комунальних послуг свідчать, що проблеми у сфері житлово-комунального господарства
необхідно вирішувати іншим шляхом, а саме – проведенням структурних реформ, які
дадуть змогу створити нову економічну модель експлуатації та розвитку житлового
господарства, забезпечити його надійне і високоякісне обслуговування з врахуванням
інтересів мешканців.
Таким ефективним власником будинку, який може управляти і приймати рішення
щодо ремонту будинку, його модернізації з огляду на вимоги енергоефективності,
розпоряджатися прибудинковою територією, замовляти необхідні для утримання
комунальні послуги, стає об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (надалі –
ОСББ, об’єднання). Створення ОСББ - ефективного власника будинку - це шлях, яким
пішли у свій час більшість східноєвропейських країн.
Фактори, що стримують розвиток та діяльність ОСББ:
- зношеність та застарілість конструктивних елементів та технічного обладнання
багатоквартирних житлових будинків;
-

відсутність повного комплекту технічної документації багатоквартирного житлового
будинку;

-

відсутність необхідних знань щодо особливостей функціонування ОСББ;

Необхідність прийняття зумовлена першочергово набранням чинності 1 липня 2015
року Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному
будинку».
Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків полягає у
визначенні шляхів максимального сприяння сільської влади створенню та
функціонуванню об'єднань співвласників багатоквартирного будинку.
Основними перевагами, які надає ОСББ власникам житлових та нежитлових
приміщень багатоквартирного житлового будинку, є:
- право вибору форми управління багатоквартирним житловим будинком;
- право самостійно встановлювати кошторис експлуатації та утримання
багатоквартирного житлового будинку,
- право визначати тривалість, черговість і обсяги робіт з ремонту багатоквартирного
житлового будинку;
- набуття права власності або права користування прибудинковою територією; отримання повного обсягу житлово-комунальних послуг на якісному рівні;
- забезпечення контролю за використанням допоміжних приміщень будинку, територій
загального користування;
- забезпечення контролю за збором, розподілом та витрачанням грошових коштів, що
спрямовуються на утримання багатоквартирного будинку та на оплату вартості житловокомунальних послуг.
Найбільш дієвими способами у заохоченні мешканців до створення ОСББ є:
- надання їм фінансової допомоги у виконанні робіт з капітального ремонту будинку, що
реалізується шляхом виділення коштів з сільського бюджету;
- проведення фахового огляду і визначення технічного стану будинку на час його передачі
на баланс ОСББ;
- організація навчань керівників ОСББ, забезпечення постійних консультацій з питань
створення і діяльності об’єднань;

- сприяння у підготовці проектів на отримання можливих міжнародних грантів, кредитів, а
також залучення ОСББ до участі у всеукраїнських і міжнародних програмах підтримки
громадської активності.
Крім матеріального стимулювання проблема створення ОСББ потребує
координації зусиль виконавчих органів сільської ради з громадськістю та громадськими
організаціями села. Взаємодія об'єднань мешканців з сільською владою є найважливішою
передумовою для соціального партнерства на місцевому рівні, залучення мешканців до
розв’язання сільських проблем, зокрема, найактуальніших сьогодні проблем житловокомунального господарства.
Мета програми
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.
Основні комплексні заходи реалізації сільської програми фінансової підтримки
об'єднань співвласників багатоквартирних будинків
Напрямки реалізації Програми:
- інформаційно-консультативний та адміністративно-організаційний;
- фінансово-господарський.
Заходи, передбачені для реалізації інформаційно-консультативної та
адміністративно-організаційної частини Програми:
№
п/п

1.

2.

3.

Назва заходу
Проведення інформаційно-роз’яснювальної
роботи серед жителів села щодо позитивного
досвіду ОСББ:
- ініціювання проведення загальних зборів
мешканців будинку;
- розміщення інформаційних матеріалів в
засобах масової інформації
Навчання за програмою підготовки управителів
житлових будинків, голів ОСББ, участь голів
ОСББ в навчаннях та конференціях за межами
села. Проведення семінарів і тренінгів для
ініціативних груп та представників ОСББ.
Здійснення партнерських відносин між
органами місцевого самоврядування і ОСББ:
- забезпечення участі повноважного
представника сільської ради в роботі
установчих зборів;
- разом зі створенням ОСББ надання допомоги
при визначенні форми утримання та управління
будинком;
- сільська рада бере участь в організації та
співфінансуванні першого після створення
ОСББ капітального ремонту житлового
будинку*;
- сільська рада надає консультації та методичну
допомогу ОСББ щодо приватизації земельної
ділянки прибудинкової території, необхідної

Відповідальний
виконавець

Примітка

Сільська рада

Сільська рда

Сільська рда

* у межах
видатків, що
передбач.
сільським
бюджетом

для обслуговування житлового будинку
Фінансово-господарський напрямок Програми
Заходи, передбачені у цьому напрямку, покликані забезпечити ефективне
управління у сфері виробництва та надання житлово-комунальних послуг, створення
конкурентного середовища, сприяння технічному переоснащенню житлово-комунального
господарства
Джерела фінансування заходів
Фінансування Програми за напрямками викладеними вище, забезпечуватиметься за
кошти сільського бюджету, грантів, благодійних внесків та кошти фізичних і юридичних
осіб.
Обсяг бюджетних коштів визначається щороку, виходячи з фінансової можливості
сільського бюджету.
Фінансування робіт з ремонтів проводитиметься одноразово при створенні нового
ОСББ (за умови створення ремонтного фонду в об’єднанні співвласників
багатоквартирного будинку та дольової участі ОСББ в розмірі 3–30 % від суми загальної
вартості
ремонту згідно з кошторисом). Величина дольової участі визначається
Новопетрівською сільською радою
Принцип співфінансування або дольової участі фінансування проектів ОСББ,
відбуватиметься на конкурентних засадах відбору соціально-технічних проектів.
Громадський контроль за ходом реалізації Програми здійснюється представниками
громадських організацій за їх бажанням, а також представниками правлінь ОСББ.
Очікувані результати від виконання Програми
1.Для громади села:
1.1 забезпечення інформування населення в умовах реформування житлово-комунального
господарства про переваги об'єднань власників житла;
1.2 покращання технічного стану будинків та умов проживання в них;
1.3 цільове та раціональне використання коштів мешканців на утримання житлових
будинків;
1.4 можливість вибору найкращого варіанту у сервісному обслуговуванні будинку;
1.5 створення ефективного власника;
1.6 забезпечення умов комфортного проживання населення села.
2. Для сільської ради:
2.1 реалізація державної політики щодо регіонального розвитку у сфері житловокомунального господарства;
2.2 зменшення обсягу витрат із сільського бюджету села Нові Петрівці на утримання
будинків;
2.3 поліпшення фізичного стану житлового фонду села в цілому;
2.4 створення прозорого механізму взаємодії сільської влади з об'єднаннями громадян,
підприємствами та громадськістю спрямованого на вирішення проблемних питань у сфері
житлово-комунального господарства.
Реалізація цієї Програми сприятиме відродженню свідомості сільської громади,
спрямованої на поліпшення життєдіяльності ОСББ.
Секретар сільської ради

С.О. Костюк

Додаток №14
до рішення Новопетрівської сільської ради
від 23.12.2016 року № 584

ПРОГРАМА
поводження з твердими побутовими відходами
Новопетрівської сільської ради на 2017-2018 роки
1.Загальні положення
Програма поводження з твердими побутовими відходами (далі ТПВ) - це комплекс
взаємно пов'язаних та узгоджених в часі заходів: організаційних, технологічних,
технічних, ресурсозберігаючих, екологічних, санітарно - гігієнічних, фінансово економічних, соціальних, інформаційних, освітньо - виховних, тощо, спрямованих на
розв'язання проблем сфери поводження з ТПВ на території громади Новопетрівської
сільської ради.
Програма поводження з твердими побутовими відходами на 2017-2018 роки (далі
Програма) розроблена відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04 березня
2004 року № 265 «Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими
відходами», Закону України «Про відходи»
ІІ. Сучасний стан сфери поводження
з твердими побутовими відходами
Населення території Новопетрівської сільської ради складає 8 000 чол. На
території функціонують сільськогосподарські підприємства, підприємства переробки,
побутового обслуговування населення, об'єкти торгівлі, установи соціально - культурного
призначення, державні установи.
Звалище твердих побутових відходів є одним із найбільших забруднювачів
навколишнього природного середовища.
Схему санітарного очищення сіл не
розроблено. Збирання побутових відходів
проводиться не організовано, не дотримуються схеми санітарного очищення населених
пунктів. Збір та вивіз сміття проводиться неконтрольовано приватним транспортом
населення.
Основним засобом видалення твердих побутових відходів є їх захоронення на
сміттєзвалищах, що в переважній більшості не відповідає санітарно-екологічним нормам.
Значна частина звалищ у сільських населених пунктах є стихійними, розміщені у
водоохоронних зонах, не мають обвалування та інших засобів захисту довкілля. Ситуацію
ускладнює відсутність ефективної системи збору та формування окремих видів відходів як
вторинної сировини. Як результат, на сміттєзвалище потрапляє значна кількість
матеріалів, які мають високу ресурсну цінність та підлягають переробленню (скло, папір,
метал).
Населення приватного сектору сіл договорами на вивезення ТПВ не охоплено.
Мешканці будинків здійснюють часткове захоронення та переробку побутових відходів
самостійно на своїх садибах. Відсутність організації збирання твердих побутових відходів
призводить до утворення стихійних звалищ на полях, вздовж доріг, що значно погіршує
екологічний і санітарний стан довкілля.
Стан сміттєзвалищ також не відповідає встановленим вимогам: відсутні
свердловини для контролю забруднення підземних вод, звалища не обваловані, немає
живої огорожі, під’їзні шляхи засмічені. Сортування відходів не проводиться, відсутні
переносні сітчасті огорожі для затримання легких (летючих) фракцій відходів.

У районі не належним чином забезпечено ліквідацію несанкціонованих і
неконтрольованих звалищ відходів, триває процес їх утворення.
Сучасна структура системи санітарного очищення території недосконала.
Відсутність взаємодії органів місцевого самоврядування, виконавчої влади з органами
державної санітарно - епідеміологічної та екологічної служб не забезпечує достатнього
контролю за санітарним станом територій.
ІІІ. Мета Програми
Основною метою Програми поводження з твердими побутовими відходами на
2017-2018 роки є координація дій органів усіх гілок місцевої влади, суб'єктів
господарювання та активізація населення для забезпечення реалізації загальнодержавної
програми поводження з твердими побутовими відходами та державної політики в цій
сфері, яка спрямована на підвищення ресурсозбереження, зменшення шкідливого впливу
відходів на навколишнє природне середовище і здоров'я людей.
ІV. Основні завдання Програми:
- зменшення обсягів утворення відходів,їх переробка та часткове
захоронення
на звалищах;
- розроблення схеми санітарного очищення населених пунктів;
- збільшення використання ресурсо - цінних компонентів ТПВ;
- впровадження новітніх технологій і сучасних та ефективних засобів
механізації;
- зменшення негативного впливу ТПВ на довкілля і здоров'я населення.
V. Основні напрямки розв'язання завдань Програми
Розв'язати основні завдання можливо за такими напрямками:
- ліквідація несанкціонованих звалищ ;
- впровадження контейнерного господарства;
- облаштування санітарних зон сміттєзвалища;
- впровадження новітніх технологій щодо переробки ТПВ;
VІІ. Механізм забезпечення Програми
Виконання програми відповідно до своїх повноважень на місцевому рівні
забезпечує сільська рада.
Фінансове забезпечення реалізації заходів, передбачених програмою безується на
основі чинного законодавства з залученням коштів:
* районного бюджету;
* місцевого бюджету;
* фондів охорони навколишнього природного середовища;
* державного бюджету, в тому числі Державного фонду охорони
навколишнього природного середовища;
* залучення приватного капіталу;
Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення
виконання Програми, здійснюється в порядку, встановленому законодавством.
VІІІ.Перелік завдань і заходів Програми

Перелік завдань і заходів для виконання Програми наведено в додатку 1 до додатка до
рішення сільської ради.
ІХ. Очікувані результати впровадження Програми
Виконання програми дасть змогу :
- зменшити шкідливий вплив побутових відходів на навколишнє середовище;
- зменшити обсяги захоронення побутових відходів;
Перелік завдань і заходів
Програми поводження з твердими побутовими відходами
Новопетрівської сільської ради на 2017 - 2018 роки
Заходи Програми
Відповідальні виконавці, Термін
Джерела
співвиконавці
виконафінансування
ння
(рік)
1.Ліквідація
всіх
несанкціонованих сміттєзвалищ
твердих побутових відходів

Сільська рада,
сільськогосподарські
підприємства та
організації

постійн
о

місцевий бюджет

2.Створення
мережі
приймальних пунктів вторинної
сировини

Сільська рада

20172018

місцевий бюджет

3. Розроблення переліку заходів
щодо зменшення негативного
впливу ТПВ на довкілля і
здоров’я населення громади

Сільська рада

20172018

-

4.Проведення
через
засоби
масової інформації, заклади
освіти
роз’яснювальної,
навчально – виховної роботи
щодо поводження з твердими
побутовими відходами

Сільська рада

20172018

5.
Впровадження
новітніх
технологій,
сучасних
та
ефективних засобів механізації,
оновлення парків сміттєвоз них
машин
та
контейнерного
господарства:

Сільська рада

Секретар сільської ради

місцевий бюджет

районний
бюджет,обласний
природоохоронний
фонд,
місцевий
бюджет,

С.О.Костюк

